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IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 DADOS GERAIS 

Denominação do curso LOGÍSTICA 4.0 

Modalidade Presencial 

Curso de graduação vinculado Curso Superior de Tecnologia em Logística 

Instituição Certificadora Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso 

Vagas 35 vagas anuais 

 

JUSTIFICATIVA 

As organizações, em busca do uso correto e sistêmico das atividades de planejamento, 

organização, transporte, movimentação, armazenagem, estoque e considerando a preservação 

das condições físicas de produtos, apontam novos desafios para a Logística nos contextos que 

envolvam novas tecnologias, novos equipamentos e demanda pela qualificação. 

 

OBJETIVO GERAL 

Proporcionar a especialização de profissionais capazes de planejar e colocar em prática melhorias 

na logística e cadeia de suprimentos e executar projetos de elevada complexidade, considerando 

aspectos econômicos, organizacionais, humanos e desenvolver competências direcionadas à 

formulação de estratégias competitivas, para os novos desafios da indústria brasileira. 

 

PÚBLICO ALVO 

O curso MBA Logística 4.0 é voltado ao público acadêmico e profissional. Para a academia 

apropria-se a alunos de MBA, de graduação avançada e os interessados no gerenciamento 

logístico. Aos profissionais, referenciam-se a empresários, chefe executivo de ofício (CEO), 

gerentes, analistas, técnicos ou profissionais, com graduação superior, que desejam desenvolver 

práticas metodológicas, conceituais e de consultoria na atividade industrial. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O (A) profissional especialista em Logística 4.0, ao término do curso, deverá estar apto (a) a: 

 Gerir atividades voltadas ao transporte, manutenção de estoque, processamento de 

pedidos, aquisição, embalagem, armazenagem, manuseio de materiais, manutenção de 

informações e programação de produtos; 

 Controlar os recursos vinculados às operações logísticas; 

 Ao gerenciamento de cadeia de suprimentos com visão sistêmica e estratégica; 

 Interpretar e efetivar a legislação vigente à atividade econômica; 

 Otimizar e racionalizar processos logísticos com criatividade e inovação; 



 

 

 Planejar, controlar, e organizar de forma sistêmica de qualquer natureza no ramo logístico. 

LOCAL E HORÁRIO DAS AULAS 

  Local de realização das aulas: Faculdade de Tecnologia SENAI Mato Grosso, situado na Av. 

XV de Novembro, 303 - CEP: 78020-301 – Bairro Porto, Cuiabá – MT.  

 Horário das aulas: Sextas-feiras das 18h às 22h. Sábado das 08h às 12h e 13h30 às 17h30, 

com encontros mensais. 

Obs.: A confirmação da oferta da turma ocorrerá após a efetivação de, no mínimo, 25 (vinte e 

cinco) matrículas. 

CARGA HORÁRIA E DURAÇÃO DO CURSO 

 360 h/aula no mínimo. 

 O curso contém 16 Unidades Curriculares (UC) obrigatórias, sendo 15 UCs de 20 h/a e o 

TCC com 60 h/a. 

 

TEMPO MÁXIMO E MINÍMO DE INTEGRALIZAÇÃO 

O curso é composto por 3 Módulos, 16 Unidades Curriculares. As atividades didático-pedagógicas 

estão previstas para serem realizadas em um período de 18 meses e a finalização e apresentação 

do Trabalho de Conclusão de Curso em, no máximo, 30 meses. 

 

CRITÉRIOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DOS CANDIDATOS 

Para se inscrever, o (a) candidato (a) precisa: 

a) Entrar no site <fatecsenaimt.com.br/mba> e fazer a inscrição, preenchendo todos os dados 

solicitados. Ou se preferir, obter informações via telefone ou pessoalmente na secretaria 

acadêmica da faculdade. 

b) Ser concluinte do Ensino Superior, com diplomação. 

c) Atender a todos os requisitos discriminados em edital específico, publicado e divulgado no 

site da IES. 

 
Os critérios de seleção nessa pós-graduação serão: 

1. Análise do Currículo Lattes ou Currículo Vitae:  

a) Formação acadêmica: 2 pontos para graduação na área, 3 pontos para Pós-Graduação Lato 

Sensu na área, 4 pontos por Pós-Graduação Stricto Sensu na área; 

b) Experiência profissional na área: 1 ponto por ano; 

c) Artigos publicados/participação de congresso: 1 ponto por artigo publicado, na área. 

2. Análise da documentação comprobatória:  

a) Formação superior: cópia do histórico escolar e diploma de conclusão de curso; 

b) Documentos comprobatórios: cópias de RG, CPF, Certidão de casamento ou nascimento; 

comprovante atualizado de endereço (últimos 90 dias); 01 foto 3X4 recente; comprovante 

de pagamento da taxa de inscrição/matrícula. 

3. Entrevista com a Coordenação do Curso, em caso de empate ou se necessária, para dirimir 
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dúvida de aceite definitivo do candidato. 

 
 CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA MATRÍCULA 

O (A) candidato (a) selecionado (a) deverá confirmar sua matrícula na Secretaria Acadêmica da 
FATEC SENAI MT, nas seguintes condições: 

 Ter sido aprovado (a) no Processo Seletivo; 

 Atender todas as exigências do Edital publicado para essa pós-graduação; 

 Apresentar as documentações comprobatórias, constantes em edital. 
 

METODOLOGIA 

Dentre as práticas utilizadas, para dar conta de uma abordagem interdisciplinar, destacam-se: 

 Aula Expositiva e Dialogada, com o objetivo de transmitir conhecimentos prévios aos 

estudantes, com o intuito de apresentar novos assuntos ou esclarecer princípios e 

conceitos.  

 Aulas práticas para executar tarefas práticas pré-estabelecidas nos planos de 

aprendizagem, com o intuito de aperfeiçoar as habilidades previstas em cada componente 

curricular, simulando, sempre que possíveis potenciais situações que o acadêmico 

encontrará no mundo do trabalho.  

 Palestras técnicas que forneçam informações úteis e atualizadas sobre novas tendências, 

informações técnicas e sobre aspectos gerenciais e socioambientais. 

 Estudo de caso, objetivando explorar o potencial do acadêmico, a partir de problemas 

práticos onde a realidade das empresas, preferencialmente da região, é retratada.  

 Projetos temáticos que proporcionem aos alunos o desenvolvimento das competências 

ligadas a temas específico do curso de pós-graduação.  

 

SISTEMA DE AVALIAÇÃO DO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Para cada avaliação desenvolvida dentro das disciplinas, atribuir-se-á ao aluno nota de 0 a 10 que 

traduzirá seu desempenho, conforme predefinido no Regimento Acadêmico da FATEC SENAI MT. 

TRABALHO DE CONCLUSÃO 

Ao final do curso, será exigida ao pós-graduando (a) a apresentação de um Projeto Técnico, que 

consistirá na produção individual de um artigo científico em temas relacionados com os assuntos 

abordados na especialização em período de 18 meses e no máximo 30 meses. 

A apresentação do Artigo Científico acontecerá mediante banca examinadora, composta por: 

• Professor (a) orientador (a); 

• Um (a) professor (a) da FATEC SENAI MT, sendo opcional a composição da banca por 

outro profissional ligado à área tecnológica do curso ou especialista no assunto de outra 

instituição. 

 

 

 



 

 

CERTIFICAÇÃO 

O Certificado de Conclusão será emitido e registrado pela Faculdade de Tecnologia SENAI Mato 

Grosso – FATEC SENAI MT e entregue ao estudante no prazo mínimo de 60 dias, após a solicitação, 

podendo chegar ao máximo de 180 dias. 

Os cursos de Especialização, em nível Pós-Graduação lato sensu da FACULDADE DE TECNOLOGIA 

SENAI MATO GROSSO estão em conformidade com as recomendações da Resolução do CNE/CES, 

nº 01/2007 (de 08 de junho de 2007) da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de 

Educação (CNE). 

Será outorgado pela FATEC SENAI MT o certificado de “Curso de Especialização, Pós-Graduação 

em nível Lato Sensu” aos participantes que atenderem a todos os critérios de aprovação. 

CRITÉRIOS PARA APROVAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

 Ter cumprido todos módulos oferecidos, com frequência mínima de 75%. 

 Ter sido aprovado (a) em todas as Unidades Curriculares com nota mínima de 7,0. 

 Ter quitado todas as parcelas do curso. 

 Ter entregado toda a documentação exigida. 

 Ter sido aprovado (a) no TCC com nota mínima de 7,0. 

 Ter entregado cópia do TCC em meio digital (01 CD). 

 

CERTIFICAÇÕES INTERMEDIÁRIAS 

Será conferida certificação intermediária ao pós-graduando que concluir nos termos do Programa 

de Disciplinas as seguintes competências:  

 Módulo: Competências Gerenciais, com total de 140h - Certificação Intermediária em 

Supervisor de Logística (CBO 410240). 

 No Módulo: Competências Específicas (total de 120h) o (a) pós-graduando (a) estará apto 

(a) a realizar a Prova Eletrônica RT - Responsável Técnico (conforme a Resolução ANTT nº 

4.799/2015), presencialmente, em uma das Unidades Operacionais do SEST SENAT.   

 Não compete à FATEC SENAI MT a certificação, aplicação e/ou responsabilidade pelas 

inscrições da Prova Eletrônica. 

 

COORDENAÇÃO DO CURSO 

Nome: Esdras Warley Nunes de Jesus 

Formação Acadêmica: Bacharel em Administração 

Titulação: 
Mestre em Agronegócios e 

Desenvolvimento Regional 

Experiência Profissional de Magistério Superior: 11 anos de magistério e 20 anos profissional 

Regime de Trabalho do Coordenador do Curso: Integral 

Carga Horária de Coordenação de Curso: 40 horas semanais 
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PROGRAMA MBA LOGÍSTICA 4.0 
 

Módulo  Unidades Curriculares Carga Horária 

Competências 
Gerenciais 

Certificação 
em 

Supervisor de 
Logística 

(CBO 410240) 

1 Logística 4.0 20 

2 Engenharia Econômica e Geração de Valor 20 

3 Inteligência Artificial e Big Data 20 

4 Gestão de Pessoas e Key Performance Indicator 20 

5 Branding e Comércio Exterior 20 

6 Marketing Digital e Estratégias de Transporte 20 

7 Business Planning e Gestão de Custos Logísticos 20 

Competências 
Específicas 

 
Certificação:  

RT - 
Responsável 
Técnico em 

Logística 

8 Formação de Preços e Competitividade 20 

9 Business and Project Analytics 20 

10 Gestão da Produção e Operações 20 

11 Gestão Logística Aplicada ao Agronegócio 20 

12 Supply Chain e Sistemas de Simulações em Logística 20 

13 Gestão de Processos em Centros de Distribuição 20 

Consolidação 
das 

Competências 

14 Metodologia Científica 20 

15 Seminários Temáticos 20 

16 Projeto de Conclusão de Curso (Artigo Científico/Produção Técnica) 60 

Total da Carga Horária 360 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
PLANO DE CURSO – MBA LOGÍSTICA 4.0 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina Logística 4.0 Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Desenvolver habilidades conceituais e técnicas no contexto da 4ª revolução industrial, por meio de 

fundamentos de gestão e práticas ágeis de mercado. 

PROGRAMA/EMENTA 

Internet das Coisas; Tecnologia da Automação; Gestão de Sistemas Complexos; Gestão de 

Operações; Logística Aplicada e Ecossistema para Indústria 4.0; Tópicos Especiais. 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina Engenharia Econômica e Geração de Valor Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

1) Fundamentar os métodos de geração ideias e seus impactos sobre os negócios. 

2) Conceituar as experiências de consumo e cocriação de valor. 

3) Desenvolver na prática a análise de risco de investimentos. 

PROGRAMA/EMENTA 

1. Engenharia Financeira; 1.1 Mercado Financeiro; 1.2 Gestão Financeira; 1.3 Fluxo de Caixa; 1.4 

Avaliação do Negócio (Indicadores de Liquidez).; 2. Engenharia Econômica; 2.1. Engenharia 

Econômica e Custos; 2.2 Análise Financeira de Investimento; 2.3 Análise de Expansão, Retração e 

Aquisição de Novos Negócios; 3. Análise de Risco; 3.1 Distribuições de Probabilidade; 3.2 Método 

de Monte Carlo; 3.3 Análise de Sensibilidade. 
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BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina Inteligência Artificial e Big Data Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

1) Fundamentar os princípios de implantação de Projetos voltados a Big Data e tomada de 

decisões. 

2) Diagnosticar as competitividade com base em dados internos e externos. 

3) Criar visualizações adequadas que facilite o processo de tomada de decisão. 

PROGRAMA/EMENTA 

Análise SWOT; Machine Learning; Arquitetura de Dados para Tomada de Decisão; Modelos de 

Implantação: Top-Down, Bottom-Up e Incremental; Banco de Dados NoSQL; Ferramentas do 

Mercado (Cassandra, MongoDB, etc); Microserviços em Projetos de Analytics 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina 
Gestão de Pessoas e Key Performance 

Indicator 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

20 h 

FINALIDADE 

Desenvolver o aprendizado e a avaliação dos resultados dos treinamentos voltados à logística. 

PROGRAMA/EMENTA 

Plano & Trilha de carreira: desenhando os caminhos profissionais possíveis para cada posição 

dentro da empresa;  T&D: direcionando o investimento em capacitação e desenvolvimento de 

profissionais de acordo com as diretrizes estratégicas. Mapeamento AS-IS e diagnóstico de 

objetivos a serem atingidos com treinamentos; Selecionando e priorizando os fornecedores de 

treinamento pelo método Analytical Hierarquical Process (AHP); Determinando o resultado 

prático e o ROI (Return on Investiment) esperado de cada treinamento para o negócio e seus 

respectivos indicadores; Utilizando a andragogia e o Learning Experience System (LEXSYS) para 

intensificar a experiência de aprendizagem; Definindo planos de mentoring e de coaching no 

desenvolvimento das equipes e na potencialização do desempenho; Desenvolvimento de planos 

de sucessão para posições críticas: identificando talentos e formando as futuras key positions. 

 

 



 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina Branding e Comércio Exterior Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Desenvolver competências empreendedoras nas diferentes áreas de negócios, analisando as 

tendências do mercado internacional. 

PROGRAMA/EMENTA 

Fundamentos de gestão da marca; Tendências econômicas nos mercados internacionais; Mercado 

global e ambiente cultural; Estrutura do comércio exterior brasileiro; Localizar Produtos e 

Selecionar Fornecedores; Medidas de Eficiência e Segurança; Incoterms; Tributos no comércio 

exterior; Portaria SECEX; Fundamentos de legislações: RFB, BACEN, DECEX e outros órgãos 

reguladores; Modalidades de pagamento no comércio exterior; Networking internacional. 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina 
Marketing Digital e Estratégias de 

Transporte 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

20 h 

FINALIDADE 

Fundamentar as plataformas de CRM, de sistemas de gestão de conteúdos (CMS), as automações 

provindas do marketing, mídias sociais, aplicativos móveis e tecnologias voltadas à logística. 

Apresentar metodologias estruturadas para elaboração e analise de risco, gerenciamento e 

sistemas de segurança nos negócios voltados à logística. 

PROGRAMA/EMENTA 

Design Thinking; Marketing orientado à cases; Coleta de informações com Google Hacking; 

Construção de marca, Branding e Relacionamento; Fundamentos de SERP (Search Engine Results 

Pages); Panorama atual e marketing em transformação. 

Estratégias competitivas; Alinhamento Estratégico; Expandido Escopo Estratégico;  Programas do 

governo brasileiro e economias de Mato Grosso; Arranjos empresariais e startups; Clusters e APL 

e sua importância para o desenvolvimento local; Design Thinking; Business Model Canvas (BMC); 

Project Model Canvas (PMC); Práticas em Plano de Negócio; Cooperativismo e Associativismo. 
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BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS GERENCIAIS 

Disciplina 
Business Planning e Gestão de Custos 

Logísticos 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

20 h 

FINALIDADE 

Proporcionar elementos teóricos e práticos acerca do papel da gestão de custos na produção de 

informações contábeis e gerenciais para a administração financeira no setor logístico. 

PROGRAMA/EMENTA 

Sistematização de custos; O impacto da qualidade da informação de custos na estratégia 

empresarial; Princípios de Custeio: absorção total, absorção ideal, variável; Custeios alternativos: 

absorção parcial e variável parcial; Análise de custo-volume-lucro; Métodos de custeio: custo 

meta, centros de custo, unidades de esforço de produção, custeio baseado em atividades; 

Previsão e método de previsão; Séries Temporais; Gerenciamento de riscos em previsão. 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

 

Disciplina Formação de Preços e Competitividade Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Desenvolver no profissional em gestão, habilidades conceituais e práticas voltadas à 

competitividade dos negócios, ambientes de concorrência, desafios estratégicos e suas 

tecnologias. 

PROGRAMA/EMENTA 

Comportamento do consumidor; Vantagem competitiva às organizações; Programas 

computacionais em modelos estruturais; Cadeias produtivas; Cenários macroeconômicos para 

decisão de investimentos; Conceitos e ferramentas para Análise de Preços; Gestão de Frotas: 

Própria ou Terceirizada. 

  



 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Disciplina Business and Project Analytics Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

1) Desenvolver habilidades gerenciais que possam protagonizar e transformar as organizações. 

2) Desenvolver gestores que saibam interpretar dados históricos e analisem tendências. 

3) Praticar técnicas, metodologias e processos como suporte para a área de inteligência de 

negócios. 

PROGRAMA/EMENTA 

Gestão da Empresa com base em Indicadores de desempenho; Modelo de Porter e Cadeia de 

Valor; Refinamento de ideias a partir da compreensão do negócio; Pesquisa para Customer 

Insights; Análise de Negócios por trás da Tomada de Decisão; Framework para Análise de Dados; 

Criação de Roadmap. 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Disciplina Gestão da Produção e Operações Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Compreender e desenvolver os objetivos estratégicos da produção. Criar produtos, serviços e 

processos de produção. Realizar planejamento e controle de produção. Proporcionar melhoria 

contínua do desempenho da produção. Gerar visão sistêmica do processo. 

PROGRAMA/EMENTA 

Conceitos e estrutura da administração de produção; Arranjo físico da produção (layout); 

Planejamento Mestre de Produção (MRP I, MRP II); Planejamento, programação e controle da 

produção; Balanceamento de linhas de produção; Teoria do TOC; Indicadores de produção; 

Legislações aplicadas. 
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BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Disciplina Gestão Logística Aplicada ao Agronegócio Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Desenvolver habilidades e competências que analise os setores produtivos dos agronegócios, 

diagnosticando problemas estratégicos relacionados à questão logística, articulando os diversos 

agentes econômicos em torno dos esforços que busquem desenvolvimento do setor. 

PROGRAMA/EMENTA 

Gestão e competitividade; Concorrência e competitividade no Agribusiness; Estratégias de 

concorrência; Padrões de concorrência e competitividade; Estratégias de Crescimento; 

Determinantes da escolha de arranjos institucionais; Dinâmica das inovações no agribusiness; 

Índice de desempenho competitivo; Organização industrial no agribusiness. 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Disciplina 
Supply Chain e Sistemas de Simulações em 

Logística 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

20 h 

FINALIDADE 

Simular a cadeia de suprimentos pode trazer vantagem competitiva. Dentro disso, analisar os 

benefícios criados por essa ferramenta, tais como, redução de custos, redução do tempo de 

processo, analise da qualidade, flexibilização da cadeia logística. 

PROGRAMA/EMENTA 

Objetivo, importância de decisões em cadeia de suprimentos; visões de processo de uma CS; 

Gestão da Cadeia de Suprimentos; Desenvolvimento de Fornecedores; Avaliação de Desempenho 

na Cadeia de Suprimentos; Tecnologia da informação aplicada à logística. 

  



 

 

BLOCO TEMÁTICO: COMPETÊNCIAS ESPECÍFICAS 

Disciplina 
Gestão de Processos em Centros de 

Distribuição 
Tipo Obrigatória 

Carga 
Horária 

20 h 

FINALIDADE 

Determinar o comportamento de compras dos consumidores, compradores e processos 

organizacionais de expedição. 

PROGRAMA/EMENTA 

1 - Planejamento de Compras; 2 - Conceitos fiscais e DANFE; 3 - Gestão de KPI's em Centros de 

Distribuição; 4 - Processos de Recebimentos de Mercadorias (Agendamento, Conferências, Gestão 

de pedidos); 5 - Processos de Armazenamento de Mercadorias (Endereçamento WMS, PEPS, 

UEPS); 6 - Processos de Expedição de Mercadorias (Emissão de DANFE, Roteirização de 

Transporte, Carregamento); 7 - Gestão da Distribuição (Controle de entregas, avaliação de nível 

de serviço); 8 - Mapeamento e melhoria de processos internos do Centro de Distribuição; 9- 

Gestão de Estoque. 

 

BLOCO TEMÁTICO: CONSOLIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

Disciplina Metodologia da Pesquisa Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Objetivo: conhecer e desenvolver capacidades relativas à concepção, planejamento e execução de 
trabalho científico. Elaborar e desenvolver o Trabalho de Conclusão de Curso na forma de Projeto 
Técnico ou Artigo Científico, obedecendo às orientações e normas vigentes na Instituição e na 
Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

PROGRAMA/EMENTA 

- O método científico.  
- Os tipos de conhecimento.  
- As orientações metodológicas, a concepção da pesquisa e as técnicas empíricas.  
- Tipos de pesquisa: bibliográfica, de campo e outras.  
- A pesquisa quantitativa e qualitativa.  
- Passos na realização de uma pesquisa: formulação do problema e a análise de resultados.  
- A revisão da literatura.  
- Artigo científico.  
- Plágio: o que é e como evitar. 
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BLOCO TEMÁTICO: CONSOLIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

 

BLOCO TEMÁTICO: CONSOLIDAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS 

Disciplina Seminários Temáticos Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
20 h 

FINALIDADE 

Discutir temas relevantes que permitam aos pós-graduandos acompanharem as tendências 
predominantes no ramo logístico. Com isso pretende-se oferecer aos alunos espaços de discussão 
e atualização. 

PROGRAMA/EMENTA 

Os seminários temáticos serão espaços de debate coletivo a serem criados para realizar a 
discussão de temas atuais de interesse das linhas de pesquisa. Serão privilegiados, principalmente, 
temas de conjuntura para visualizar as tendências dos diversos ramos logísticos em geral. 

Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso Tipo Obrigatória 
Carga 

Horária 
60 h 

FINALIDADE 

Objetivo: Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso 
em todas as suas fases. 

PROGRAMA/EMENTA 

Processo de orientação docente-estudante 

- Fazer a mediação entre orientandos e a Banca Examinadora; 

- Estabelecer o plano e cronograma de trabalho em conjunto com o orientando; 

-  Informar ao orientando sobre normas, procedimentos e critérios de avaliação; 

-  Compor a Banca Examinadora do trabalho orientado, preencher a Ata de apresentação e 
defesa do Trabalho de Conclusão de Curso; 

-  Avaliar o Trabalho de Conclusão de Curso, encaminhando-o ou não à Banca Examinadora; 

-  Receber de seu orientando a versão final do Trabalho de Conclusão de Curso, em 3 (três) vias 
encadernadas em espiral; 

-  Receber, depois da defesa, com prazo máximo de 30 (trinta) dias os trabalhos dos orientandos 
e conferir se as sugestões dadas pela Banca Examinadora foram ou não atendidas e validar a 
entrega da versão final em Capa dura em CD; 

- Ambientação no portal do Aluno para construção do Trabalho de Conclusão de Curso. 



 

 

 

 

 


