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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
 Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se fizerem necessários nas diversas unidades, 
sob orientação. 

 Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, visando orientar e facilitar a obtenção de dados, 
documentos ou outras solicitações dos superiores. 

 Localizar, organizar, classificar e manter atualizado a documentação da organização. 

 Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados 
sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os serviços de manutenção. 

 Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, livros, publicações e outros documentos, 
para possibilitar controle e novas consultas. 

 Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e processamento técnico. 

 Atender ao público em geral, averiguando suas necessidades para orientá-los e/ou encaminhá-los às 
pessoas e/ou setores competentes. 

 Participar de programa de treinamento, quando convocado. 

 Executar tarefas pertinentes à área de atuação, utilizando-se de equipamentos e programas de 
informática. 

 Executar outras tarefas compatíveis com as exigências para o exercício da função. 

 Demonstrar atenção. 

 Comunicar-se. 

 Trabalhar em equipe. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Planejamento do TCC em Logística                                     Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
7. 

Avaliar demandas e situações  - problemas 
no âmbito da área profissional 
 
Propor soluções parametrizadas por 
viabilidade técnica e econômica aos 
problemas identificados. 
 
Correlacionar a formação técnica às 
demandas do setor produtivo. 
 
Identificar fontes de pesquisa sobre o 
objeto em estudo. 
 
Elaborar instrumentos de pesquisa para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
Constituir amostras para pesquisas 
técnicas e científicas de forma criteriosa e 
explicitada. 
 
Analisar dados e informações obtidas de 
pesquisas empíricas e bibliográficas. 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
5. 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
 
 

Identificar demandas e situações problema no 
âmbito da área profissional. 
 
 
Selecionar informações e dados de pesquisa 
relevantes para o desenvolvimento de estudo 
e projetos. 

 
Consultar Legislação, Normas e 
Regulamentos relativos ao projeto. 

 
Classificar fontes de pesquisa segundo 
critério relativos ao acesso, desempenho 
financeiro, prazo e relevância para o projeto. 

 
Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 

 
Registrar as etapas do trabalho e dados 
obtidos. 
 
Realizar fichamentos de obras técnicas e 
científicas. 

 

 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudo do cenário da área profissional. 
   - Características do setor (macro e micro 
regiões) 
   - Avanços tecnológicos 
   - Ciclo de vida do setor 
   - Demandas e tendências futuras da área 
profissional 
   - Identificação de lacunas (demandas não 
atendidas plenamente) e de situações-
problema do setor. 
Identificação e definição de temas para o 
TCC. 
   - Análise das propostas de temas segundo 
os critérios: pertinência, relevância e 
viabilidade. 
Definição do cronograma de trabalho. 
 Técnicas de pesquisa 
   - Documentação Indireta (pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica) 
   - Técnicas de fichamento de obras 
técnicas e científicas 
   - Documentação direta (pesquisa de 
campo, de laboratório, observação, 
entrevista e questionário) 
   - Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo ( 
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5. 
6. 
7. 
8. 

questionário, entrevistas, formulários etc) 
 Problematização 
Construção de hipóteses 
 Objetivos: geral e específicos ( Para quê? E 
Para quem?) 
 Justificativa ( Por quê?) 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Planejamento do TCC em Logística                                     Módulo: II 
 

Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos 
Cronograma  

 Dia /  Mês 

 
Apresentação das Bases Tecnológicas , Habilidades e 
Competências . Metodologia  

Dinâmica de Grupo e Exposição . 
 09/02 a  13/02  

Identificar demandas e situações –problema 
no âmbito da área profissional.  

 Estudo do cenário da área profissional: Características do 
setor (macro e micro regiões).avanços tecnológicos. 

Apresentação do Vídeo : A 
importância do TCC – Núcleo 
Básico Centro Paula Souza e 
debate em sala sobre os frutos do 
TCC . 

 
19/02 a 27/02  

Identificar demandas e situações – 
problema da área profissional 

Estudo do cenário da área profissional: Ciclo de vida do setor, 
demandas e tendências futuras da área profissional, 
identificação de lacunas (demandas não atendidas 
plenamente)e de situações -problema do setor 

Aula expositiva sobre como fazer 
uma boa busca na Internet , artigo 
revista nova Escola . Atividade 
Prática de Pesquisa em 
Laboratório  

 
02/03 a 20/03  

Selecionar informações e dados de 
pesquisa relevantes para o desenvolvimento 
de estudos e projetos. 

Identificação e definição temas para o TCC. Analise das 
propostas de temas segundo os critérios: pertinência, 
relevância e viabilidade. 

Dinâmica de Grupo sobre trabalho 
em equipe e orientação sobre 
critérios de análise .  

23/03 a 03/04 
 

Registrar as etapas do trabalho e dados 
obtidos. 
 

Definição  do cronograma de trabalho. 
Técnicas de pesquisa.( documentação indireta , pesquisa 
documental e pesquisa bibliográfica) 

Aula  com recurso tecnológico e 
apresentação de modelo de 
cronograma . 

 
06/04 a 24/04 

Consultar Legislação, Normas e 
regulamentos relativos ao projeto.  

Técnicas de Pesquisa: Técnicas de fichamento de obras 
técnicas e cientificas. 

Visita a Biblioteca da Escola para 
consulta ao acervo sob orientação 
da professora e posterior 
fichamento para apresentação em 
sala .  

 
 27/04 a 08/05  
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Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 
Registrar as etapas do trabalho. 

Técnica de pesquisa: documentação direta (pesquisa de 
campo, de laboratório, observação, entrevista e questionário  

Atividade prática de pesquisa de 
campo com alunos e professores 
da escola sob orientação da 
professora .  

 
11/05 a 22/05  

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. 
Registrar as etapas do trabalho. 

 Técnicas de pesquisa: Técnicas de estruturação de 
instrumentos de pesquisa de campo (questionários, 
entrevistas, formulários etc.) 

Exposição das pesquisas 
realizadas com apontamentos de 
adequações necessárias 

 
 

25/05 a 12/06  

Organizar os dados obtidos na forma de 
planilha, gráficos e esquemas.  

 Problematização 
Construção de hipóteses. 

 Atividade dirigida sobre a 
construção de hipóteses  

 
15/6 a 26/06  

Registrar as etapas. Registrar o fichamento 
de obras técnicas e cientificas. 

 Construção de hipóteses. Objetivos  geral e específicos (para 
quê? e para quem? 

Identificação em TCCs já 
elaborados na escola dos 
objetivos para posterior trabalho 
em sala .  

 
29/06 a 03/07 

Aplicar instrumentos de pesquisa de campo. Justificativa ( Por quê?) 

Desenvolvimento de Técnicas de 
Argumentação com atividades 
práticas em Sala e posterior 
relatório para  o pré projeto .  

 
06 a 7/07  
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Planejamento do TCC em Logística                                 Módulo: II 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Identificar demandas e situações 

problema no âmbito da área 

profissional. 

 

Compreender os métodos de 

pesquisas.  

Elaborar pesquisa e apresentar 

relatórios. 

Clareza de idéias e seqüência 

lógica. 

Capacidade de elaborar 

relatórios. 

Identificar fontes de pesquisa 

sobre o objeto em estudo. 

 

Estabelecer metodologia para 

elaboração de fichamento.  

Estudo de caso e observação 

direta. 

Coerência com a realidade e 

organização de idéias. 

Evidenciar conhecimento e 

técnicas sobre fichamento. 

Constituir amostras para 

pesquisas técnicas e científicas de 

forma criteriosa e explicitada 

 

Correlacionar a formação técnica 

às demandas do setor produtivo. 

 

Avaliar as diversas técnicas de 

pesquisa de campo. 

Simulações de situações e 

observação direta. 

Compreensão e relacionamento 

de idéias. 

Demonstrar conhecimento 

pertinente às pesquisas de campo. 

Propor soluções parametrizadas 

por viabilidade técnica e 

econômica aos problemas 

identificados. 

 

Observar as diversas fontes de 

informações sobre pesquisas 

qualitativas e quantitativas. 

Avaliação escrita em grupo ou 

individual. 

Organização e clareza de idéias. Aplicação de métodos e técnicas 

de pesquisas qualitativas e 

quantitativas. 

Analisar dados e informações 

obtidas de pesquisas empíricas e 

bibliográficas. 
 

Elaborar relatórios de 

desempenho. 

Simulação e estudo de caso. Seqüência lógica e coerência com 

a abordagem do tema. 

Demonstrar conhecimento para 

interpretação dos dados 

apresentados. 

Elaborar instrumentos de 

pesquisa para o desenvolvimento 

de projetos. 

 

 

Estabelecer parâmetros para 

elaboração de planejamento 

estratégico e estrutura de trabalhos 

acadêmicos.  

Pesquisa, simulação e 

planificação estratégica. 

Clareza, organização e 

compreensão das normas legais. 

Evidenciar domínio sobre 

planejamento estratégico e 

técnicas sobre trabalhos 

acadêmicos. 
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 – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostilas 

 Recursos Audiovisuais 

 Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil).  

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB relacionadas à área 
 

Bibliografia: 

 BUCK INSTITUTE FOR EDUCATION - BIE. Aprendizagem baseada em projetos: guia para professores de 

ensino fundamental e médio. Porto Alegre: Artmed, 2008. 

 DEMO, Pedro. Pesquisa: princípios científicos e educativos. São Paulo: Cortez, 1991. 

 FIGUEIREDO, Nébia M. Almeida. Método e Metodologia da Pesquisa Científica, 2. ed. São Caetano do Sul: 

Yendis Editora, 2007. 

 MALERBO, Maria Bernadete. Apresentação Escrita de Trabalhos Científicos, Ribeirão Preto: Holos, 2003. 

 MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva. Fundamentos de Metodologia Científica. 5. ed. – São 

Paulo: Atlas, 2003. 

 MATIAS – PEREIRA, José. Manual de Metodologia da Pesquisa Científica, São Paulo: Atlas,2007. 

 MOURA, Dácio G.; BARBOSA, Eduardo F. Trabalhando com Projetos, 2. ed. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2007. 

 OLIVEIRA, N. M.; ESPÍNDOLA, C. R. Trabalhos Acadêmicos: Recomendações Práticas. 1. ed. São Paulo: 

Centro Paula Souza / Copidart, 2003. 

 PERRENOUD, Ph. As competências para ensinar no século XXI, Porto Alegre: Artmed, 2002.  
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua   (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 

      Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do 
período letivo. 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professor: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio  

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015  
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

  
           Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Logística, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17  de Março de 2015 . 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Controlar armazenagem, movimentação de materiais na organização. 
Executar procedimentos de movimentação, expedição e distribuição de materiais. 
Cumprir normas e procedimentos.  
Separar itens por cliente.  
Distribuir produtos por região.  

ETEC Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Assistente de 
Logística 

Módulo:II 

Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição 

C.H. Semanal: 5,0 Professora: Kátia de Paula Silva  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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Acompanhar carregamento dos produtos.  
Executar distribuição de mercadorias por meio de métodos de controle de produtos  
expedidos. 
Identificar documentação necessária às operações de expedição de produtos e seus  
acompanhamentos. 
Diagnosticar problemas relativos à pós-venda e propor soluções com base nas 
respostas dos clientes. 
Selecionar os modais adequados para cada tipo de operação do processo de  
expedição. 
Identificar os tipos de embalagens mais utilizadas para a movimentação de materiais. 
Verificar as condições de transporte e armazenagem para cada tipo de embalagem. 
Identificar os equipamentos para movimentação de materiais, de acordo com as características 
de layout dos materiais e embalagens. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                   Módulo:   II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

Correlacionar os fundamentos de 
movimentação de materiais. 
 
Aplicar os diversos tipos de equipamentos 
e suas corretas aplicações para a 
movimentação de materiais.  
 
 
 
 
Discriminar os diversos tipos de 
embalagem para executar a sua correta 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 
Correlacionar os diversos tipos de 
equipamentos e suas corretas aplicações 
para a movimentação de materiais. 
 
 
 
Analisar os conceitos e princípios das 
operações da expedição de materiais. 

1.1 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 
 

4.1 
 
 
 
 
 

5.1 
 
 
 

 Identificar os diferentes sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na logística. 
 
 Utilizar os fundamentos das atividades de 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 
Distinguir os tipos de embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de materiais.  
  
Verificar as condições de transporte e 
armazenagem para cada tipo de embalagem.  
  
 
Selecionar os equipamentos e estruturas para 
movimentação de materiais, de acordo com as  
características de leiaute, dos materiais e 
embalagens.  
  
 
Atender os procedimentos de controle de produtos 
expedidos. 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Conceitos e princípios do sistema de 
movimentação de materiais 
 
Atividades da movimentação de materiais no 
ciclo logístico:  
estoques intermediários;   
células de produção;   
consórcio modular;  
áreas restritas. 
 
Embalagem e acondicionamento dos 
materiais:  
embalagem industrial;   
embalagens diversas e suas aplicações. 
 
Cargas unitizadas e a movimentação de 
materiais:  
paletes; 
contenedores. 
 
Equipamentos e estruturas de 
movimentação de materiais:  
empilhadeiras;   
carrinhos e prateleiras;  
talhas e pontes rolantes;   
sistemas de transportes contínuos;  
pick by light ; 
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5.2 
 
 
 

5.3 
 
 

5.4 

Decidir quais modais são adequados para cada 
tipo de operação do processo de expedição. 
 
 
 Identificar os diversos níveis e tipos dos canais 
de distribuição.  
 
 Perceber a eficiência e a eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena satisfação dos 
clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
7 

picky by voice; 
pontes-rolantes; 
racks;  
vacum lifter;   
dispositivos especiais; 
porta-palete; 
push back; 
drive –in e drive – thru; 
dinâmico; 
blocagem; 
caintillever; 
autoportante 
 
Conceitos e princípios de expedição de 
Materiais: 
picking list; 
emitir etiquetas de identificação; 
separação de materiais; 
coletor de dados; 
praças de distribuição; 
preparação para o transporte;  
nota fiscal; 
conhecimento de Carga 
 
Canais de distribuição: 
conceito; 
níveis; 
intermediários; 
tipos de distribuição;  
planejamento de operação logística;  
marketing de distribuição 
 
Serviços ao cliente: 
venda e pós-venda 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
 
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                        Módulo:   II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
 
 
 
 
 
1.Identificar os diferentes 
sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na 
logística. 
 
 

 
 
 
 
 
1.Conceitos e princípios do sistema 
de movimentação de materiais. 

Apresentação da metodologia de trabalho, 
método de avaliações, habilidades e bases 
tecnológicas. 
 
 
 
Aula expositiva, propiciando ao aluno, abertura 
para debates/diálogos, intensificando o conteúdo 
aplicado em sala de aula. 

09/02 
 
 
 
 
 
09/02 à 25/02 

 
 
1.Identificar os diferentes 
sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na 
logística. 
 
 

1.Conceitos e princípios do sistema 
de movimentação de materiais. 

Exposição dialogada; 
Atividades/Exercícios em grupo para uma análise 
sobre a aula ministrada. 

26/02 à 11/03 

2.Utilizar os fundamentos das 
atividades de movimentação 
de materiais. 
 

2. Atividades de movimentação de 
materiais no ciclo logístico: 
-estoques intermediários; 
-células de produção; 
-consórcio modular; 
-áreas restritas. 

Aula expositiva, apresentação de vídeo para 
análise e desenvolvimento de relatório/síntese 
em grupo. 

12/03 à 26/03 
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3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
 
3.2. Verificar as condições de 
transporte e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

3. Embalagem e acondicionamento 
dos materiais: 
-Embalagem industrial 
-Embalagens diversas e         suas 
aplicações. 
3.1-Cargas unitizadas e a 
movimentações de materiais: 
-paletes; 
-contenedores. 
 

Aula expositiva e desenvolvimento de trabalho 
em equipe com apresentações. 

27/03 à 10/04 

3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
 
3.2. Verificar as condições de 
transporte e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

3. Embalagem e acondicionamento 
dos materiais: 
-Embalagem industrial 
-Embalagens diversas e         suas 
aplicações. 
3.1-Cargas unitizadas e a 
movimentações de materiais: 
-paletes; 
-contenedores. 
 

Aula expositiva e desenvolvimento de trabalho 
em equipe com apresentações. 

13/04 à 17/04 
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4. Selecionar os equipamentos 
e estruturas para 
movimentação de materiais, de 
acordo com as características 
de leiaute, dos materiais e 
embalagens. 

 
4. Equipamentos e estruturas de  
Movimentação de Materiais:   
-empilhadeiras;      
- carrinhos e paleteiras; 
-talhas e pontes rolantes;  
-sistemas de transportes contínuos;  
-pick by light ; 
-picky by voice; 
-pontes-rolantes; 
-racks;  
-vacum lifter;  
-dispositivos especiais; 
-porta-palete; 
-push back; 
-drive –in e drive – thru; 
-dinâmico; 
-blocagem; 
-caintillever; 
-autoportante 
 

Exposição dialogada; 
Pesquisa em grupo para desenvolvimento de 
trabalho com apresentações. 

22/04 à 06/05 

5.1. Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
 
5.2 Decidir quais modais são  
adequados para cada tipo de  
operação do processo de  
expedição. 
 
 

 
5. Conceitos e princípios de  
expedição de Materiais: 
-Picking list; 
-Emitir etiquetas de identificação; 
-Separação de materiais; 
-Coletor de dados; 
-Praças de distribuição; 
-Preparação para o transporte;  
-Nota Fiscal; 
-Conhecimento de Carga 
 
 

Aula expositiva e dialogada, apresentação de 
vídeo sobre etiquetas de identificação, coletor de 
dados, nota fiscal e conhecimento de carga. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

07/05 à 20/05 
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5.1. Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
 
5.2 Decidir quais modais são  
adequados para cada tipo de  
operação do processo de  
expedição. 
 
 

5. Conceitos e princípios de  
expedição de Materiais: 
-Picking list; 
-Emitir etiquetas de identificação; 
-Separação de materiais; 
-Coletor de dados; 
-Praças de distribuição; 
-Preparação para o transporte;  
-Nota Fiscal; 
-Conhecimento de Carga 
 

Aula expositiva e dialogada, apresentação de 
vídeo sobre etiquetas de identificação, coletor de 
dados, nota fiscal e conhecimento de carga. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

21/05 à 05/06 

5.3 Identificar os diversos  
Níveis e tipos dos canais de 
distribuição.  
 
5.4 Perceber a eficiência e a  
eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena  
satisfação dos clientes. 
 

6.Canais de distribuição: 
-Conceito; 
-Níveis; 
-Intermediários; 
-Tipos de distribuição;  
-Planejamento de operação  
-logística;  
-Marketing de distribuição 
 
7. Serviços ao cliente: 
-Venda e pós-venda. 

Aula expositiva com debates entre os alunos 
sobre as bases tecnólogicas abordadas em sala 
de aula para fixação do conteúdo. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

08/06 à 22/06 

5.3 Identificar os diversos  
Níveis e tipos dos canais de 
distribuição.  
 
5.4 Perceber a eficiência e a  
eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena  
satisfação dos clientes. 
 

6.Canais de distribuição: 
-Conceito; 
-Níveis; 
-Intermediários; 
-Tipos de distribuição;  
-Planejamento de operação  
-logística;  
-Marketing de distribuição 
 
7. Serviços ao cliente: 
-Venda e pós-venda. 

Aula expositiva com debates entre os alunos 
sobre as bases tecnólogicas abordadas em sala 
de aula para fixação do conteúdo. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

23/06 à 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                   Módulo:   II 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Correlacionar os 
fundamentos de 
movimentação de materiais. 
 
 
 

1. Identificar as diferentes 
perspectivas funcionais da 
movimentação, expedição e 
distribuição de materiais. 
 
 

Debates/Diálogos sobre a 
importância dos princípios do 
sistema de movimentação de 
materiais; 
Exercícios práticos em grupo 
sobre as abordagens do 
conteúdo. 

Clareza, coerência ,e 
objetividade. 

Organizar respostas de forma 
clara e objetiva.  

2. Aplicar os diversos tipos de 
equipamentos e suas corretas 
aplicações para a 
movimentação de materiais.  
 
 
 

2. Utilizar os fundamentos das 
atividades de movimentação, 
expedição e distribuição de 
materiais 
 

Desenvolvimento de síntese 
em grupo em relação a 
apresentação de vídeo em 
sala de aula. 

Clareza de idéias escrita, 
capacidade de se atualizar e 
de interagir com o grupo seus 
conhecimentos adquiridos 
através da apresentação de 
vídeo. 

Desempenho que evidencie 
habilidades e conhecimentos 
adquiridos. 
Síntese escrita em relação a 
proposta em 
desenvolvimento. 

3.  Discriminar os diversos 
tipos de embalagem para 
executar a sua correta 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 

3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
3.2. Verificar as condições de 
transportes e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

Desenvolvimento de 
Trabalho em equipe com 
apresentação. 

Clareza de idéias: oral e 
escrita, coerência, precisão e 
objetividade. 

Desempenho prático que 
evidêncie as técnicas 
utilizadas na obtenção das 
informações. 

4. Correlacionar os diversos 
tipos de equipamentos e suas 
corretas aplicações para a 
movimentação de materiais. 
 
 

4.1Selecionar os equipamentos 
e estruturas para 
movimentação de materiais, de 
acordo com as características 
de leiaute, dos materiais e 
embalagens.  

Pesquisa em grupo e 
Apresentação. 

Clareza, coerência , precisão, 
estrutura e objetividade. 
 

Desempenho prático que 
evidencie os conteúdos 
aplicados. 



 
Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

  

  

5. Analisar os conceitos e 
princípios das operações da 
expedição de materiais.  
 

5.1.Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
5.2. Decidir quais modais são 
adequados para cada tipo de 
operação do processo de 
expedição. 
5.3. Identificar os diversos 
níveis e tipos dos canais de 
distribuição. 
5.4.  Perceber a eficiência e a 
eficácia dos processos 
logísticos, visando à plena 
satisfação dos clientes.  
. 

Diálogos/Debates sobre o 
conteúdo abordado em sala 
de aula. 
 
Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar “Supply 
Chain”. 
 
Prova Escrita e individual. 

Clareza, coerência , precisão 
e objetividades nas idéias 
escritas. 

Organizar respostas de forma 
que evidêncie o conteúdo 
adquirido. 
 
Desempenho prático que 
evidêncie os conteúdos 
desenvolvidos durante o 
Projeto Interdisciplinar. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 

Recursos Audiovisuais 

Jornais e Revistas 

Vídeos  

Publicações Especializadas 

Páginas da Web.  

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome do professora: Kátia de Paula Silva  

Assinatura:                                                                                        Data: 18/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

        

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional e, devidamente, alinhado com o 
Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 18 de Fevereiro de 2015. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico:     Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 

Componente Curricular: CUSTOS LOGÍSTICOS 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 

Professor:  Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 


Inserir dados para os sistemas de planejamento, programação e controle de 
custo.  
 Organizar processo de informação e classificação dos dados referentes aos 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
                            1º Semestre 
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custos logísticos. 

Aplicar os procedimentos de controles internos de custos com os processos 
operacionais da organização. 
Organizar informações de custos para subsidiar tomadas de decisões 
operacionais e de formação do preço de venda.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:    CUSTOS LOGÍSTICOS                                                                                                     Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
2. 
 

 
 
 
 
 
 
3. 
 

 
 
 

 
 
 
 

Correlacionar os conceitos e 
princípios da contabilidade 
de custos e suas aplicações 
nos processos logísticos.  
 
 
 
Organizar processo de 
informação e classificação 
dos dados referentes a 
custos logísticos.  
 
 
 
 
Relacionar os 
procedimentos de controles 
internos de custos com os 
processos operacionais da 
organização.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
1 
 

1.
2 

 
 
 
 
2.

1 

 

 

 

 

 

 

3.

1 

 

 

 

Aplicar os conceitos e princípios de custos na 
logística.  
Identificar custos no processo logístico.  
 
 
 
 
Utilizar soluções para redução de custos 
logísticos.  
 
 
 
 
 
 
Distinguir os métodos de custeio de acordo 
com as políticas organizacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Conceitos básicos de Custos Logísticos:  

• gastos;  

•  regime de caixa;  

•  investimentos;  

•  perdas  

 
A logística e os princípios de custos na logística:  

•  direto;  

•  indireto;  

•  misto;  

•  integral;  

•  distinção entre custos e despesas  

 
 Custos Logísticos:  

•  custo de armazenagem e movimentação;  

•  custos de transportes;  

•  custo de embalagem;  

•  custo de manutenção de inventário;  

•  custo de tecnologia de informação (ti);  

•  custos tributários;  

•  custos de nível de serviços;  

•  apuração do custo logístico total  

 
 Métodos de Custeio:  

•  custo por absorção custo padrão;  

•  custo departamental e custo abc;  
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4. 
 
 
 

 

 
 
 
 

Classificar informações 
de custos para 
subsidiar tomada de 
decisões.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
Controlar receitas e gastos e identificar os 
indicadores de desempenho da logística 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•  custeio variável  

 

 Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de desempenho na 

logística.  

•  perspectivas;  

•  implantação 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  CUSTOS LOGÍSTICOS                                                                                                     Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  

 
 

Procedimentos Didáticos 
 

Cronograma / Dia e Mês 

  

Aula expositiva da 
Apresentação das Bases 
Tecnológicas, Competências e 
Habilidades. Metodologia de 
avaliação 

09/02 a 13/02 

1.1 Aplicar os conceitos e 
princípios de custos na 
logística.  
1.2 Identificar custos no 
processo logístico.  
  

 

1. Conceitos básicos de Custos Logísticos: 

• gastos;  

• regime de caixa;  

• investimentos;  

• perdas 

 

Aula expositiva e interativa com 
a identificação e utilização dos 
princípios contábeis. 
 
 
 

 
19/02 a 27/02 
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2.1 Utilizar soluções para 
redução de custos logísticos 
.  
 
 
 
 
 
 

 

2. A logística e os princípios de custos na logística:  

•  direto;  

•  indireto;  

•  misto;  
•  integral;  

•  distinção entre custos e despesas 

 
 

 

 
Aula teórica e expositiva com 
os diferentes elementos dos 
custos com aplicação prática. 
Exercícios de fixação 
Atividades de Avaliação escrita 
em  grupo. 
 
 
 
 
 
 

 
02/03  a  20/03 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
3.1  Distinguir os métodos de 
custeio de acordo com as 
políticas organizacionais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Custos Logísticos:  

•  custo de armazenagem e movimentação;  

 
Aula teórica e  expositiva com 
aplicação de exercícios 
práticos. Atividades  de 
avaliação em grupo.  

23/03  a 02/04 
 

•  custos de transportes;  Aulas expositivas e interativas 
(dialogadas). 
Exercícios práticos de fixação. 
Atividades de Avaliação em 
grupo. 

06/04  a 17/04 
 

•  custo de embalagem;  Aulas expositivas com 
participação dos alunos. 

22/04  a 30/04 
 



 

___________________________________________________________________________ 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 
 

 
 
 
 
 
 

 

•  custo de manutenção de inventário;  Aula  teórica e expositiva com 
exemplos práticos. 
Exercícios de fixação 
Atividades de Avaliação em 
grupo. 

04/05  a 15/05 
 

•  custo de tecnologia de informação (ti);  Aula expositiva, exemplos e 
exercícios  de fixação. 

18/05  a 22/05 

•  custos tributários;  Aula teórica e expositiva e 
práticas em sala de aula. 
Exercícios de fixação. 
Atividades de Avaliação em 
grupo. 

25/05  a 03/06 
 

•  custos de nível de serviços;  Aulas expositivas e interativas 
Exercícios práticos 
Atividades de avaliação em 
grupo. 

08/06  a 12/06 
 

•  apuração do custo logístico total  Aula expositiva, exemplos e 
exercícios  de fixação. 
Atividades de Avaliação em 
grupo. 

15/06  a 19/06 
 

 Métodos de Custeio:  

•  custo por absorção custo padrão;  
•  custo departamental e custo abc;  
•  custeio variável  

 

Aula teórica e expositiva com 
emprego de atividades de 
cálculo de custos.  
Exercícios  práticos. 
 
 
 
 

22/06 a 30/06 
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4.1 Controlar receitas e 
gastos e identificar os 
indicadores de desempenho 
da logística. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

4. Balanced Scorecard (BSC) e os indicadores de 

desempenho na logística.  

•  perspectivas;  

•  implantação 

 

 

 

 

 
Aula expositiva e dialogada. 
Estudo e trabalho em grupo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/07 a 07/07 
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   IV - Plano de Avaliação de Competências 
    Componente Curricular:  CUSTOS LOGÍSTICOS                                                                                                     Módulo: II 
 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1.Correlacionar os 
conceitos e princípios 
da contabilidade de 
custos e suas 
aplicações nos 
processos logísticos. 

1.Aplicar os conceitos e 
princípios da contabilidade de 
custos e identificar os campos de 
aplicação dentro da atividade 
operacional da empresa. 
 

Avaliação escrita 
individual 
 

 

 

 

 

Clareza de ideias  
Organização 
Sequência lógica 
 

Reconhecer os  custos 
nos processos logísticos e 
correlacionar  com os 
princípios da contabilidade 
de custos. 
.  
 

2.Organizar processo de 
informação e classificação 
dos dados referentes a 
custos logísticos.  

 
 

2.Classificar custos diretos, 
indiretos, integral e mistos; e 
diferenciar custos e despesas. 
 
 

Avaliação escrita em 
grupo 
 

Organização 
Sequência lógica 
Coerência com a 
realidade 
 
 
 

Classificar os  custos  no  
processo de  apuração 
dos custos operacionais 
para redução dos custos 
logísticos.  
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3.Relacionar os 
procedimentos de 
controles internos de 
custos com os 
processos operacionais 
da organização. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Classificar 
informações de custos 
para subsidiar tomada 
de decisões.  
  
 

3.Identificar e classificar os 
custos logísticos nos processos 
de armazenagem e 
movimentação, transporte, 
embalagem, manutenção do 
inventário, tecnologia de 
informação, tributários, nível de 
serviços, para a apuração do 
custo logístico total  e 
aplicar os métodos de custeio de 
acordo com as políticas 
organizacionais. 
 
 
 
 
4.Identificar e aplicar o sistema 
BSC para avaliação do 
desempenho empresarial a partir 
dos indicadores de desempenho 
externo e interno dos processos 
críticos de negócio, buscando o 
equilíbrio sob as perspectivas: 
financeira, de clientes, de 
processos internos e 
aprendizado e crescimento. 

Avaliação escrita em 

grupo 

 

 

 

 

 

 

Trabalho em grupo. 

 

Clareza de ideias  
Coerência com a 
realidade 
Organização 
Sequência lógica e 
precisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequência lógica 
Senso crítico  
Viabilidade 
Cumprimento de prazos 
 
 

Aplicar os controles 
internos de custos 
logísticos e métodos de 
custeio visando à 
elevação de nível de 
serviço junto ao cliente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizar   dados 
pesquisados e apresentar 
de forma clara e objetiva, 
objetivando a relação da 
teoria com a prática  
utilizada pelas 
organizações. 
. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

            
Material fornecido pelo professor 

Recursos Audiovisuais 
Publicações Especializadas 

 
BIBLIOGRAFIA 

BRUNI, Adriano Leal. Gestão de Custos e Formação de Preços. 3 ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

CORRÊA, L. Henrique; CAON Mauro. Gestão de Serviços. São Paulo: Atlas, 2002. 

FARIA. Ana Cristina de; COSTA. Maria de Fátima Gameiro de . Gestão de Custos 
Logísticos. 1ª ed. - 4ª reimpressão. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. A recuperação contínua acontecerá no dia a dia das aulas, 
quando constatada a existência de alunos demonstrando dificuldades. Será 
providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas 
estratégias envolverão a adoção de  revisão de aulas, orientação de estudos, avaliações 
e atividades complementares de reforço. 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – 
apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional 
de Técnico em Logística, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
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Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 

 

 

 

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETEC Doutor Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação:  Módulo: II 

Componente Curricular: Gestão da Cadeia de Abastecimento 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Isac Dione Cintra Ferreira 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

 

 Realizar processos de compras de acordo com as necessidades, atendendo as políticas da 
organização e a legislação vigente. 

 Executar conferência de materiais na recepção e na expedição. 

 Utilizar sistemas e processos para planejamento, programação e controle: 
o Da produção de bens e serviços; 
o De transportes e cargas; 
o De estoques; 
o De armazenagem; 
o De custos logísticos. 

 Controlar movimentação de materiais na organização. 

 Elaborar processos de distribuição de produtos e/ou serviços, em conformidade com a 
legislação vigente. 

 Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais. 

 Estabelecer canal de comunicação para viabilizar processos e operações logísticas. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Gestão da Cadeia de Abastecimento                    Módulo: II 

 
N
º 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar os diversos 
tipos de fornecedores 
quanto às suas 
características 
produtivas, técnicas, 
tecnológicas e 
econômicas, no 
mercado nacional ou 
internacional.  
 
 
 
 
Considerar as 
modernas técnicas de 
aproximação, 
desenvolvimento e 
comprometimento de 
fornecedores de acordo 
com política 
organizacional.  
 
 
 
 

1.1 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificar os principais fluxos que compõe o 
gerenciamento da cadeia de suprimentos.  
 
Coletar informações necessárias e 
atualizadas sobre as características 
produtivas, técnicas, tecnológicas e 
econômicas de fornecedores nacionais e 
internacionais de produtos e serviços.  
 
 
 
 
 
Utilizar os fatores que influenciam na atração, 
no desenvolvimento e na fidelização de 
fornecedores, na decisão de compra, e 
conceber planos para realização desses 
objetivos  
 
 
 
 
 
 
 

1.1 
 
 
 
 

1.2 
 
 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:  
● impactos das vendas e dos custos no lucro da cadeia.  
● competição entre cadeias de suprimento.  
● fluxos logísticos (informação, materiais/produtos, financeiro)  
 
Técnicas de pesquisa de mercado:  
● fornecedores nacionais e internacionais;  
● características produtivas;  
● técnicas e tecnologias aplicadas ao processo produtivo de bens e 
serviços;  
● aspectos financeiros e econômicos das empresas fornecedoras;  
● critérios desempenho  
 
Técnicas de negociação de compras:  
● Prospecção, preparação de entrevistas e de negociações, 
desenvolvimento de negociação, modernas técnicas de negociação e 
de fechamento de compra, em função do tipo de negócio;  
● Aspectos práticos:  
● formas de financiamento, formas de pagamento, utilização de 
equipamentos;  
● Serviço aos clientes: disponibilização dos pedidos, qualidade da 
entrega;  
● Métodos e técnicas de comunicação aplicada no atendimento a 
fornecedores  
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3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Reconhecer operações, 
negociações e 
processos envolvidos 
na gestão da cadeia de 
suprimentos.  
 
 
Relacionar impactos 
dos fatores logísticos e 
seus desdobramentos 
para a sua cadeia de 
suprimentos.  

3.1 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 

4.2 
 
 

4.3 
 
 
 
 

4.4 
 
 
 

4.5 

Executar procedimentos definidos no plano 
de compras em conformidade com as 
exigências legais, normas e políticas 
organizacionais.  
 
 
 
4.1. Emitir pedidos de compras de acordo 
com as diretrizes operacionais e financeiras.  
 
4.2. Distinguir as estratégias competitivas da 
cadeia de suprimentos.  
 
4.3 Utilizar a relação entre o mercado, a rede 
de distribuição, o processo de produção a 
atividade de compra como elemento que 
permita agregar valor ao produto.  
 
4.4. Listar resultados das estratégias de 
compras, vendas, produção e distribuição 
com a cadeia de suprimentos.  
 
4.5. Acompanhar o desempenho do ciclo da 
cadeia com foco no cliente.  
 

3.1 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 
 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

4.3 
 
 

4.4 
 
 
 
 

4.5 
 

Legislação aplicada a contrato de compras e às contratações em 
organizações públicas e privadas  
 
 
 
 
 
Processos de uma cadeia de suprimentos:  
● ciclo de pedido ao cliente;  
● ciclo de reabastecimento;  
● ciclo de fabricação;  
● ciclo de suprimentos  
 
Estratégia competitiva através da cadeia de suprimentos;  
● alinhamento estratégico;  
● cadeia de suprimentos eficiente x cadeia de suprimentos 
responsiva;  
● estágios de integração até atingir o SCM (supply chain 
management)  
 
Fatores que influenciam no relacionamento da cadeia de suprimentos:  
● poder de negociação na cadeia  
 
Estratégia da Cadeia de suprimentos:  
● responsividade x eficiência;  
● fatores-chaves e a estrutura de tomada de decisões na cadeia de 
suprimentos  
 
Nível de Serviço:  
● prestação de serviço básico;  
● pedido perfeito e fatores que o afetam  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Componente Curricular: Gestão da Cadeia de Abastecimento                    Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Identificar os principais 
fluxos que compõe o 

gerenciamento da cadeia 
de suprimentos.  

 
 
 
 
 
 

Conceito de cadeia de suprimentos e seus autores:  
 

 

Aulas expositivas 
Trabalhos Práticos 
 

09/02 a 23/02 

1.2 Coletar informações 
necessárias e atualizadas 
sobre as características 

produtivas, técnicas, 
tecnológicas e econômicas de 

fornecedores nacionais e 
internacionais de produtos e 

serviços. 

 
 

financeiro)  
 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas 

24/02 a 10/03 

2.1. Utilizar os fatores que 
influenciam na atração, no 

desenvolvimento e na 
fidelização de fornecedores, na 

Técnicas de pesquisa de mercado:  
 

 
 

Aulas expositivas 
Trabalhos Práticos 
 

11/03 a 26/03 
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decisão de compra, e conceber 
planos para realização desses 

objetivos  
 

 

produtivo de bens e serviços;  

fornecedoras;  
 

 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 

27/03 a 09/04 

3.1. Executar procedimentos 
definidos no plano de compras 
em conformidade com as 
exigências legais, normas e 
políticas organizacionais.  
 

Técnicas de negociação de compras:  

negociações, desenvolvimento de negociação, 
modernas técnicas de negociação e de fechamento de 
compra, em função do tipo de negócio;  
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
Trabalhos Práticos 
 
 

10/04 a 23/04 

 
 

o formas de financiamento, formas de pagamento, 
utilização de equipamentos;  
o Serviço aos clientes: disponibilização dos pedidos, 
qualidade da entrega;  
o Métodos e técnicas de comunicação aplicada no 
atendimento a fornecedores  
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Trabalhos Práticos 
Estudos de Casos 

24/04 a 07/05 

4.1. Emitir pedidos de compras 
de acordo com as diretrizes 
operacionais e financeiras.  
 

 Legislação aplicada a contrato de compras e às 
contratações em organizações públicas e privadas  
Processos de uma cadeia de suprimentos:  

 
 

 
 

 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 

08/05 a 21/05 
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4.2. Distinguir as estratégias 
competitivas da cadeia de 
suprimentos.  
 

Estratégia competitiva através da cadeia de 
suprimentos;  

 

suprimentos responsiva;  
SCM (supply chain 

management)  
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
Trabalhos Práticos 
 

22/05 a 02/06 

4.3 Utilizar a relação entre o 
mercado, a rede de 
distribuição, o processo de 
produção a atividade de 
compra como elemento que 
permita agregar valor ao 
produto.  
 

Fatores que influenciam no relacionamento da cadeia de 
suprimentos:  

 
 
Estratégia da Cadeia de suprimentos:  

 
-chaves e a estrutura de tomada de decisões 

na cadeia de suprimentos  
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
Trabalhos Práticos 
 

03/06 a 17/06 

4.4. Listar resultados das 
estratégias de compras, 
vendas, produção e 
distribuição com a cadeia de 
suprimentos.  
Acompanhar o desempenho do 
ciclo da cadeia com foco no 
cliente.  

 
Nível de Serviço:  

 
pedido perfeito e fatores que o afetam  

 

Aulas expositivas e dialogadas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
Trabalhos Práticos 

 

18/06 a 07/07 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Componente Curricular: Gestão da Cadeia de Abastecimento                    Módulo: II 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar os diversos 
tipos de fornecedores 
quanto às suas 
características produtivas, 
técnicas, tecnológicas e 
econômicas, no mercado 
nacional ou internacional.  
 

1.1. Identificar os principais fluxos que 
compõe o gerenciamento da cadeia de 
suprimentos.  
1.2 Coletar informações necessárias e 
atualizadas sobre as características 
produtivas, técnicas, tecnológicas e 
econômicas de fornecedores nacionais 
e internacionais de produtos e serviços.  

 
 
 
 
Avaliação Prática e Escrita 
Estudos de caso. 

 
 
 
 
Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

 
 
 
 
Organizar respostas de forma 
clara e objetiva. 

2. Considerar as modernas 
técnicas de aproximação, 
desenvolvimento e 
comprometimento de 
fornecedores de acordo 
com política organizacional.  
 

2.1. Utilizar os fatores que influenciam 
na atração, no desenvolvimento e na 
fidelização de fornecedores, na decisão 
de compra, e conceber planos para 
realização desses objetivos  
 

 
 
 
 
Pesquisa e Atividades em 
sala de aula. 

 
 
 
 
Clareza de Idéias: Oral e 
Escrita 

 
 
 
Desempenho prático que 
evidencie: 
- as técnicas utilizadas na 
obtenção das informações. 

 
3. Reconhecer operações, 
negociações e processos 
envolvidos na gestão da 
cadeia de suprimentos.  
 
 

3.1. Executar procedimentos definidos 
no plano de compras em conformidade 
com as exigências legais, normas e 
políticas organizacionais.  
 

 
 
 
Trabalho em grupo para 
avaliação. 
Simulação de Jogos 
Empresariais. 

 
 
 
 
Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

 
 
 
 
Organizar respostas. 

4. Relacionar impactos dos 
fatores logísticos e seus 
desdobramentos para a 
sua cadeia de suprimentos.  
 

4.1. Emitir pedidos de compras de 
acordo com as diretrizes operacionais e 
financeiras.  
4.2. Distinguir as estratégias 
competitivas da cadeia de suprimentos.  
4.3 Utilizar a relação entre o mercado, 

 
 
 
Trabalho em grupo para 
avaliação. 
Simulação de Jogos 

 
 
 
 
Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

 
 
 
 
Organizar respostas. 
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a rede de distribuição, o processo de 
produção a atividade de compra como 
elemento que permita agregar valor ao 
produto.  
4.4. Listar resultados das estratégias 
de compras, vendas, produção e 
distribuição com a cadeia de 
suprimentos.  
4.5. Acompanhar o desempenho do ciclo da 

cadeia com foco no cliente.  

Empresariais. 



 

___________________________________________________________________________ 

 Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 
 

V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Estudos de caso 

 Recursos Audiovisuais 

 Material desenvolvido pelo docente e enviado via e-mail 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB relacionadas à área 

 Palestra com profissional competente da área 
 
Bibliografia: 
 
BERTAGLIA, Paulo Roberto Bertaglia. Logística e gerenciamento da cadeia de abastecimento.São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
CALDEIRA, Rafael Tibério, RUDZEVICIUS, Tarso Luiz Vocce. A gestão colaborativa da cadeia de 
suprimentos no varejo brasileiro: o caso Wal-Mart Brasil. 
BALLOU, Ronald H., Logistica Empresarial. São Paulo: Atlas, 2010 
 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 
 

 

VII – Identificação: 

Nome do professor: Isac Dione Cintra Ferreira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

        

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Logística, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico:     Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGÍSTICA 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de ASSISTENTE DE LOGÍSTICA 

Componente Curricular: GESTÃO DE RECURSOS DE MATERIAIS      

Módulo: II C. H. Semanal: 5,0 

Professor:  Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

 
Elaborar e planejar a estrutura organizacional do setor logístico.   

Medir capacidade de ocupação de equipamentos.  

Dimensionar recursos materiais e o uso do arranjo físico.  

Racionalizar custos operacionais.  

Priorizar alocação de recursos.  

Definir áreas de armazenamento por tipo de produto.  

Direcionar mercadorias de acordo com o sistema, armazenando por 
características de materiais.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
                            1º Semestre 
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Alocar produtos em prateleiras, porta-paletes, drivers, blocagem, gaiolas etc. 

Dimensionar quantidades mínimas e máximas de materiais.  

Controlar mercadorias de alta e baixa rotatividade e data de validade.  

Prever e controlar estoque.  

Controlar devoluções de itens.  

Inventariar recursos.  
 

 



 

___________________________________________________________________________ 

 Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 
 

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:    GESTÃO DE RECURSOS DE  MATERIAIS                                                             Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 

 
 
 
 
 
 
3. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Contextualizar a 
importância da 
Administração de 
materiais nas 
organizações.  
 
Correlacionar as 
necessidades dos 
clientes.  
 
 
 
 
 
 Aplicar conceitos de 
armazenamento de 
materiais.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.
1 

 
 
 
 
 
2.

1 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

 

Identificar princípios da organização da 
área de materiais.  
 
 
 
 
Distinguir as necessidades dos clientes 
internos e externos.  
 
 
 
 
 
 
 Selecionar sistemas de armazenamento.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 
 
3. 
 

 

 

 

 

 

Importância da Administração de materiais:  

• o ciclo de relações da administração de materiais;  

• as principais atribuições da área de materiais  

 
 
Análise das necessidades:  

•o processo de reposição:  ressuprimento - sistema de reposição contínua e 

sistema de reposição periódica, prazos e quantidades.  

• acompanhamento de pedidos;  

• recebimento de materiais: área de recebimento; procedimentos para 

recebimentos e divergências.  

• registros de entrada e saída  

  
Gerenciamento dos estoques:  

• políticas, funções e dos estoques;  

• tipos de estoque:  

- estoque regular, de ciclo, de segurança, sazonal, obsoleto ou morto e em 

trânsito;  

• equipamentos de estocagem;  

• tipos de produtos:  matéria-prima, material auxiliar, material de 

manutenção, material de escritório, material e peças em processos e 
produtos acabados;  

• codificação de materiais;  

• endereçamento de materiais;  

• código de barras;  

• curva ABC  
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4. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sistematizar a 
importância do 
Layout no 
processo de 
gestão de 
materiais.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Escolher a melhor organização dos 
espaços físicos do almoxarifado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

• custos de pedido, falta no estoque, manutenção dos estoques e 

armazenagem;  

• rotatividade ou giro dos estoques;  

• avaliação dos estoques: custo médio, PEPS e UEPS.  

• nível de serviços;  

• inventário de materiais;  

• medidas de desempenho 

  

 Layout do almoxarifado 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular:  GESTÃO DE RECURSOS DE  MATERIAIS                                                             Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  
 

Procedimentos Didáticos 
Cronograma / Dia  e  Mês 

 

 
 

 

 
Aula expositiva da 
Apresentação das Bases 
Tecnológicas, Competências e 
Habilidades. Metodologia de 
avaliação 
 

09/02 a 13/02 
 

1.1Identificar princípios da 
organização da área de 
materiais.  

 
 

1. Importância da Administração de materiais:  

• o ciclo de relações da administração de materiais;  

• as principais atribuições da área de materiais  

 
 

Aulas teóricas expositivas com 
a participação dos alunos. 
 
Atividades de avaliação escrita 
em duplas – Questão de 
concurso. 
 

 
19/02 a 27/02 

 
 

 
 
 
2.1 Distinguir as 
necessidades dos clientes 
internos e externos. 
 

2. Análise das necessidades:  

•o processo de reposição:  ressuprimento - sistema de 

reposição contínua 

 

Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios 
propostos em grupo ou 
individualmente. 
Atividades de avaliação escrita 
em grupo. 

 
 

02/03 a 13/03 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________ 

 Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2015 
 

 
 
 
 
  

 
 
 

 e sistema de reposição periódica, prazos e quantidades. 
  

 
Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios 
propostos em grupo ou 
individualmente. 
Atividades de avaliação escrita 
em grupo. 
 
Desenvolvimento do projeto 
interdisciplinar Plano de 
Negócios - Supply Chain com a 
elaboração e programação 
para o suprimento de  
materiais, através da 
determinação do nível de 
estoques para atendimento às 
necessidades produtivas 

16/03 a 27/03 

• acompanhamento de pedidos;  

• recebimento de materiais: área de recebimento; 

procedimentos para recebimentos e divergências.  

• registros de entrada e saída  

 

 
Aulas teóricas  e interativas. 
Simulação de situação-
problema com análise e 
discussão em grupos. 
 
 
Avaliação escrita individual. 

30/03 a 10/04 
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3. Selecionar sistemas de 
armazenamento.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Gerenciamento dos estoques:  

• políticas, funções e dos estoques;  

 

 

Aulas teóricas expositivas com 
a participação dos alunos. 
 
 

 
13/04 a 17/04 

 

• tipos de estoque:  
- estoque regular, de ciclo, de segurança, sazonal, 

obsoleto ou morto e em trânsito;  

 

 
Aulas teóricas  e interativas. 
Simulação de situação-
problema com análise e 
discussão em grupos. 
 

22/04 a 24/04 
 

• equipamentos de estocagem;  

 
Aula expositiva e interativa. 
Utilização de recursos 
audiovisuais. 
 
 

27/04  a 30/04 

• tipos de produtos:  matéria-prima, material auxiliar, 

material de manutenção, material de escritório, material e 
peças em processos e produtos acabados;  

 

Aulas teóricas expositivas com 
a participação dos alunos. 
 

04/05 a 08/05 

• codificação de materiais;  

• endereçamento de materiais;  

• código de barras;  

 

Aula expositiva, estudo/tarefa 
dirigida. 

11/05 a 15/05 
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• curva ABC  

 
Aula expositiva e  praticas em 
sala de aula e exercícios de 
fixação. 
Atividades de avaliação em 
grupo. 
Utilização de recursos de 
multimídia. 

18/05 a 22/05 

• custos de pedido, falta no estoque, manutenção dos 

estoques e armazenagem;  

 

Explicações orais e escritas. 
Aulas interativas e debates 
sobre o tema. Atividades 
individuais e/ou grupo.  
 

25/05 a 29/05 

• rotatividade ou giro dos estoques;  

 
Aula expositiva e  praticas em 
sala de aula e exercícios de 
fixação. 
 
Atividades de avaliação em 
grupo. 

01/06 a 12/06 

• avaliação dos estoques: custo médio, PEPS e UEPS.  

 
Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios 
propostos em grupo ou 
individualmente. 
Uso de recursos audiovisuais. 

15/06 a 19/06 
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• nível de serviços;  

• inventário de materiais;  

 

Aulas teóricas expositivas. 
Resolução de exercícios 
propostos em grupo ou 
individualmente. 
 
Atividades de avaliação escrita 
em grupo 

22/06 a 26/06 

  

• medidas de desempenho 

 

Aulas  expositivas. Resolução 
de exercícios propostos em 
grupo ou individualmente. 
Atividades de avaliação em 
grupo. 

29/06 a 03/07 
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4. Escolher a melhor 
organização dos 
espaços físicos do 
almoxarifado.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Layout do almoxarifado 
 

Aula expositiva e interativa. 
Estudo e trabalho em grupo,  
Utilização de recursos de 
multimídia. 
Apresentação da elaboração do 
layout de um almoxarifado. 
 
Conclusão do projeto 
interdisciplinar Plano de 
Negócios - Supply Chain com a 
elaboração e programação 
para o suprimento de  
materiais, através da 
determinação do nível de 
estoques para atendimento às 
necessidades produtivas. 
 
 
 

06/07 a 07/07 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    IV - Plano de Avaliação de Competências 
    Componente Curricular:  GESTÃO DE RECURSOS DE  MATERIAIS                                                                            Módulo: II 
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Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1.Contextualizar  a 
importância da 
Administração de 
materiais nas 
organizações. 

Identificar o clico das relações da 
administração de materiais de 
acordo com as necessidades 
operacionais de cada área na 
organização.  
 

Avaliação escrita em 
grupo 

 

 

 

 

Clareza de ideias  
Organização 
Sequência lógica 
 

Analisar o ciclo das 
relações da administração 
de materiais para o 
atendimento das 
necessidades 
operacionais da 
organização.  
 

2.Correlacionar as 
necessidades dos 
clientes. 
 

Elaborar a programação, o 
planejamento tático para os 
sistemas de suprimento de  
materiais, através da 
determinação do nível de 
estoques para atendimento às 
necessidades produtivas. 
Elaborar relatórios de demanda 
de materiais e de controles. 
 

Avaliação escrita em 
grupo. 
Avaliação escrita 
individual; 
 

Iniciativa 
Organização 
Coerência com a 
realidade 
Sequência lógica 
Domínio do conteúdo e 
precisão. 

Utilizar os sistemas de  
reposição  de materiais, 
mediante a determinação 
dos níveis mínimos, 
médios e máximos de 
estoques para o 
atendimentos das  
necessidades produtivas.  
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3.Aplicar conceitos de 
armazenamento de 
materiais.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Sistematizar a 
importância do Layout 
no processo de gestão 
de materiais.   

Identificar as politicas e funções 
dos estoques, assim como o seu 
processo de manuseio. 
Classificar e codificar os 
materiais de acordo com as suas 
especificações e aplicações no 
sentido de evitar redundâncias e 
facilitar o processo de compras,  
bem como, analisar o seu giro e 
medidas de desempenho. 
 
 
 
 
 
Identificar e escolher a melhor 
forma de otimizar os espaços 
físicos do almoxarifado para a 
respectiva guarda e 
acondicionamento dos estoques. 

Avaliação escrita em 

grupo 

 

 

 

 

 

 

Pesquisa e Trabalho 
em grupo ( 
elaboração do layout  
de um  almoxarifado). 

 

Clareza de ideias  
Coerência com a 
realidade 
Organização 
Sequência lógica e 
precisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sequência lógica 
Senso crítico  
Viabilidade 
Cumprimento de prazos 
 
 

Aplicar e analisar as 
políticas dos estoques, as 
especificações dos 
materiais aplicados na 
produção,  os meios de 
movimentação e 
respectivas formas de 
acondicionamento. 

 

 

 

 

 

 

 
Elaborar o arranjo físico 
para a guarda  dos 
materiais em estoque, 
visando a otimização do 
espaço físico. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

            
Material disponibilizado pelo professor. 

Recursos Audiovisuais 
Publicações Especializadas 

 
BIBLIOGRAFIA 

 CHING, Honh Yuh, Gestão de estoques na cadeia logística integrada, 2. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. 

 DIAS, Marco Aurélio P. Administração de Materiais: uma abordagem logística. 5. 
Edição, São Paulo : Atlas, 1995. 

 POZO, Hamilton. Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais: uma 
abordagem logística. São Paulo: Atlas, 2001. 

 ARNOLD, J. R. Tony. Administração de Materiais. São Paulo: Ed. Atlas,1999. 

 CHIAVENATO, Idalberto. Iniciação à Administração de Materiais. São Paulo: 
Makron Books do Brasil Editora Ltda. 1995. 

 MARTINS, Petrônio Garcia & ALT, Paulo Renato Campos. Administração de 
Materiais e Recursos Patrimoniais. São Paulo: Editora Saraiva, 2001. 

 VIANA, João José. Administração de Materiais: Um Enfoque Prático.1.ed.-9 
reimpressão, Editora Atlas.2009 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for 
diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo aluno, durante o 
desenvolvimento do curso. A recuperação contínua acontecerá no dia a dia das aulas, 
quando constatada a existência de alunos demonstrando dificuldades. Será 
providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas 
estratégias envolverão a adoção de  revisão de aulas, orientação de estudos, avaliações 
e atividades complementares de reforço. 
 

VI – Identificação: 

Nome do  professor: Elisete Bego Barsanulfo Caramori 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – 
apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional 
de Técnico em Logística, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 
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Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 
Controlar armazenagem, movimentação de materiais na organização. 
Executar procedimentos de movimentação, expedição e distribuição de materiais. 
Cumprir normas e procedimentos.  
Separar itens por cliente.  
Distribuir produtos por região.  
Acompanhar carregamento dos produtos.  
Executar distribuição de mercadorias por meio de métodos de controle de produtos  
expedidos. 
Identificar documentação necessária às operações de expedição de produtos e seus  
acompanhamentos. 
Diagnosticar problemas relativos à pós-venda e propor soluções com base nas 
respostas dos clientes. 
Selecionar os modais adequados para cada tipo de operação do processo de  
expedição. 
Identificar os tipos de embalagens mais utilizadas para a movimentação de materiais. 
Verificar as condições de transporte e armazenagem para cada tipo de embalagem. 
Identificar os equipamentos para movimentação de materiais, de acordo com as características 
de layout dos materiais e embalagens. 

ETEC Dr.Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Assistente de 
Logística 

Módulo:II 

Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição 

C.H. Semanal: 5,0 Professora: Kátia de Paula Silva  

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                   Módulo:   II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
5 

Correlacionar os fundamentos de 
movimentação de materiais. 
 
Aplicar os diversos tipos de equipamentos 
e suas corretas aplicações para a 
movimentação de materiais.  
 
 
 
 
Discriminar os diversos tipos de 
embalagem para executar a sua correta 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 
Correlacionar os diversos tipos de 
equipamentos e suas corretas aplicações 
para a movimentação de materiais. 
 
 
 
Analisar os conceitos e princípios das 
operações da expedição de materiais. 

1.1 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 

3.2 
 
 
 

4.1 
 
 
 
 
 

5.1 
 
 
 

 Identificar os diferentes sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na logística. 
 
 Utilizar os fundamentos das atividades de 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 
Distinguir os tipos de embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de materiais.  
  
Verificar as condições de transporte e 
armazenagem para cada tipo de embalagem.  
  
 
Selecionar os equipamentos e estruturas para 
movimentação de materiais, de acordo com as  
características de leiaute, dos materiais e 
embalagens.  
  
 
Atender os procedimentos de controle de produtos 
expedidos. 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 

Conceitos e princípios do sistema de 
movimentação de materiais 
 
Atividades da movimentação de materiais no 
ciclo logístico:  
estoques intermediários;   
células de produção;   
consórcio modular;  
áreas restritas. 
 
Embalagem e acondicionamento dos 
materiais:  
embalagem industrial;   
embalagens diversas e suas aplicações. 
 
Cargas unitizadas e a movimentação de 
materiais:  
paletes; 
contenedores. 
 
Equipamentos e estruturas de 
movimentação de materiais:  
empilhadeiras;   
carrinhos e prateleiras;  
talhas e pontes rolantes;   
sistemas de transportes contínuos;  
pick by light ; 
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5.2 
 
 
 

5.3 
 
 

5.4 

Decidir quais modais são adequados para cada 
tipo de operação do processo de expedição. 
 
 
 Identificar os diversos níveis e tipos dos canais 
de distribuição.  
 
 Perceber a eficiência e a eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena satisfação dos 
clientes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
7 

picky by voice; 
pontes-rolantes; 
racks;  
vacum lifter;   
dispositivos especiais; 
porta-palete; 
push back; 
drive –in e drive – thru; 
dinâmico; 
blocagem; 
caintillever; 
autoportante 
 
Conceitos e princípios de expedição de 
Materiais: 
picking list; 
emitir etiquetas de identificação; 
separação de materiais; 
coletor de dados; 
praças de distribuição; 
preparação para o transporte;  
nota fiscal; 
conhecimento de Carga 
 
Canais de distribuição: 
conceito; 
níveis; 
intermediários; 
tipos de distribuição;  
planejamento de operação logística;  
marketing de distribuição 
 
Serviços ao cliente: 
venda e pós-venda 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
 
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                        Módulo:   II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
 
 
 
 
 
1.Identificar os diferentes 
sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na 
logística. 
 
 

 
 
 
 
 
1.Conceitos e princípios do sistema 
de movimentação de materiais. 

Apresentação da metodologia de trabalho, 
método de avaliações, habilidades e bases 
tecnológicas. 
 
 
 
Aula expositiva, propiciando ao aluno, abertura 
para debates/diálogos, intensificando o conteúdo 
aplicado em sala de aula. 

09/02 
 
 
 
 
 
09/02 à 23/02 

 
 
1.Identificar os diferentes 
sistemas funcionais da 
movimentação de materiais na 
logística. 
 
 

1.Conceitos e princípios do sistema 
de movimentação de materiais. 

Exposição dialogada; 
Atividades/Exercícios em grupo para uma análise 
sobre a aula ministrada. 

25/02 à 02/03 

2.Utilizar os fundamentos das 
atividades de movimentação 
de materiais. 
 

2. Atividades de movimentação de 
materiais no ciclo logístico: 
-estoques intermediários; 
-células de produção; 
-consórcio modular; 
-áreas restritas. 

Aula expositiva, dinâmica em grupo, estudo de 
caso para análise de gestão de estoque e 
apresentação de vídeo para análise e 
desenvolvimento de relatório/síntese em grupo. 

03/03 à 31/03 
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3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
 
3.2. Verificar as condições de 
transporte e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

3. Embalagem e acondicionamento 
dos materiais: 
-Embalagem industrial 
-Embalagens diversas e         suas 
aplicações. 
3.1-Cargas unitizadas e a 
movimentações de materiais: 
-paletes; 
-contenedores. 
 

Aula expositiva e desenvolvimento de trabalho 
em equipe com apresentações. 

01/04 à 10/04 

3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
 
3.2. Verificar as condições de 
transporte e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

3. Embalagem e acondicionamento 
dos materiais: 
-Embalagem industrial 
-Embalagens diversas e         suas 
aplicações. 
3.1-Cargas unitizadas e a 
movimentações de materiais: 
-paletes; 
-contenedores. 
 

Aula expositiva e desenvolvimento de trabalho 
em equipe com apresentações. 

13/04 à 17/04 
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4. Selecionar os equipamentos 
e estruturas para 
movimentação de materiais, de 
acordo com as características 
de leiaute, dos materiais e 
embalagens. 

 
4. Equipamentos e estruturas de  
Movimentação de Materiais:   
-empilhadeiras;      
- carrinhos e paleteiras; 
-talhas e pontes rolantes;  
-sistemas de transportes contínuos;  
-pick by light ; 
-picky by voice; 
-pontes-rolantes; 
-racks;  
-vacum lifter;  
-dispositivos especiais; 
-porta-palete; 
-push back; 
-drive –in e drive – thru; 
-dinâmico; 
-blocagem; 
-caintillever; 
-autoportante 
 

Exposição dialogada; 
Pesquisa em grupo para desenvolvimento de 
trabalho com apresentações. 

22/04 à 06/05 

5.1. Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
 
5.2 Decidir quais modais são  
adequados para cada tipo de  
operação do processo de  
expedição. 
 
 

 
5. Conceitos e princípios de  
expedição de Materiais: 
-Picking list; 
-Emitir etiquetas de identificação; 
-Separação de materiais; 
-Coletor de dados; 
-Praças de distribuição; 
-Preparação para o transporte;  
-Nota Fiscal; 
-Conhecimento de Carga 
 
 

Aula expositiva e dialogada, apresentação de 
vídeo sobre etiquetas de identificação, coletor de 
dados, nota fiscal e conhecimento de carga. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

07/05 à 20/05 
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5.1. Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
 
5.2 Decidir quais modais são  
adequados para cada tipo de  
operação do processo de  
expedição. 
 
 

5. Conceitos e princípios de  
expedição de Materiais: 
-Picking list; 
-Emitir etiquetas de identificação; 
-Separação de materiais; 
-Coletor de dados; 
-Praças de distribuição; 
-Preparação para o transporte;  
-Nota Fiscal; 
-Conhecimento de Carga 
 

Aula expositiva e dialogada, apresentação de 
vídeo sobre etiquetas de identificação, coletor de 
dados, nota fiscal e conhecimento de carga. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

21/05 à 05/06 

5.3 Identificar os diversos  
Níveis e tipos dos canais de 
distribuição.  
 
5.4 Perceber a eficiência e a  
eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena  
satisfação dos clientes. 
 

6.Canais de distribuição: 
-Conceito; 
-Níveis; 
-Intermediários; 
-Tipos de distribuição;  
-Planejamento de operação  
-logística;  
-Marketing de distribuição 
 
7. Serviços ao cliente: 
-Venda e pós-venda. 

Aula expositiva com debates entre os alunos 
sobre as bases tecnólogicas abordadas em sala 
de aula para fixação do conteúdo. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

08/06 à 22/06 

5.3 Identificar os diversos  
Níveis e tipos dos canais de 
distribuição.  
 
5.4 Perceber a eficiência e a  
eficácia dos processos  
logísticos, visando à plena  
satisfação dos clientes. 
 

6.Canais de distribuição: 
-Conceito; 
-Níveis; 
-Intermediários; 
-Tipos de distribuição;  
-Planejamento de operação  
-logística;  
-Marketing de distribuição 
 
7. Serviços ao cliente: 
-Venda e pós-venda. 

Aula expositiva com debates entre os alunos 
sobre as bases tecnólogicas abordadas em sala 
de aula para fixação do conteúdo. 
 
Desenvolvimento do Projeto Interdisciplinar 
“Supply Chain”. 

23/06 à 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
 
Componente Curricular: Movimentação, Expedição e Distribuição                   Módulo:   II 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1. Correlacionar os 
fundamentos de 
movimentação de materiais. 
 
 
 

1. Identificar as diferentes 
perspectivas funcionais da 
movimentação, expedição e 
distribuição de materiais. 
 
 

Debates/Diálogos sobre a 
importância dos princípios do 
sistema de movimentação de 
materiais; 
Exercícios práticos em grupo 
sobre as abordagens do 
conteúdo. 

Clareza, coerência ,e 
objetividade. 

Organizar respostas de forma 
clara e objetiva.  

2. Aplicar os diversos tipos de 
equipamentos e suas corretas 
aplicações para a 
movimentação de materiais.  
 
 
 

2. Utilizar os fundamentos das 
atividades de movimentação, 
expedição e distribuição de 
materiais 
 

Dinâmica em grupo e estudo 
de caso para análise de 
gestão de estoques. 
Desenvolvimento de síntese 
em grupo em relação a 
apresentação de vídeo em 
sala de aula. 

Clareza de idéias escrita, 
capacidade de se atualizar e 
de interagir com o grupo seus 
conhecimentos adquiridos 
através da apresentação de 
vídeo. 

Desempenho que evidencie 
habilidades e conhecimentos 
adquiridos. 
Síntese escrita em relação a 
proposta em 
desenvolvimento. 

3.  Discriminar os diversos 
tipos de embalagem para 
executar a sua correta 
movimentação de materiais. 
 
 
 
 

3.1. Distinguir os tipos de 
embalagens mais utilizadas 
para a movimentação de 
materiais. 
3.2. Verificar as condições de 
transportes e armazenagem 
para cada tipo de embalagem. 

Desenvolvimento de 
Trabalho em equipe com 
apresentação. 

Clareza de idéias: oral e 
escrita, coerência, precisão e 
objetividade. 

Desempenho prático que 
evidêncie as técnicas 
utilizadas na obtenção das 
informações. 

4. Correlacionar os diversos 
tipos de equipamentos e suas 
corretas aplicações para a 
movimentação de materiais. 
 
 

4.1Selecionar os equipamentos 
e estruturas para 
movimentação de materiais, de 
acordo com as características 
de leiaute, dos materiais e 
embalagens.  

Pesquisa em grupo e 
Apresentação. 

Clareza, coerência , precisão, 
estrutura e objetividade. 
 

Desempenho prático que 
evidencie os conteúdos 
aplicados. 
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5. Analisar os conceitos e 
princípios das operações da 
expedição de materiais.  
 

5.1.Atender os procedimentos 
de controle de produtos 
expedidos. 
5.2. Decidir quais modais são 
adequados para cada tipo de 
operação do processo de 
expedição. 
5.3. Identificar os diversos 
níveis e tipos dos canais de 
distribuição. 
5.4.  Perceber a eficiência e a 
eficácia dos processos 
logísticos, visando à plena 
satisfação dos clientes.  
. 

Diálogos/Debates sobre o 
conteúdo abordado em sala 
de aula. 
 
Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar “Supply 
Chain”. 
 
Prova Escrita e individual. 

Clareza, coerência , precisão 
e objetividades nas idéias 
escritas. 

Organizar respostas de forma 
que evidêncie o conteúdo 
adquirido. 
 
Desempenho prático que 
evidêncie os conteúdos 
desenvolvidos durante o 
Projeto Interdisciplinar. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas elaboradas pelo professor 

Recursos Audiovisuais 

Jornais e Revistas 

Vídeos  

Publicações Especializadas 

Páginas da Web.  

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua e Paralela (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os estudos de recuperação serão contínuos e inseridos no trabalho pedagógico das atividades diárias, 
com recursos e metodologias diferenciados, constituindo intervenções imediatas na reorientação da 
aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período 
letivo. 

 

 
 

VII– Identificação: 

Nome da professora: Kátia de Paula Silva  

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

        

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Logóstoca, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015. 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca  

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnico em Logística 

Qualificação: Técnica de Ensino Médio de Assistente de Logística 

Componente Curricular: Marketing 

Módulo: II C. H. Semanal: 2,5 h/a 

Professor: Marlene Pereira 

 

I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 

Atribuições 

Auxiliar na elaboração de estratégias de marketing institucional e sustentável.  

Atividades 

Identificar os princípios de marketing.  

Pesquisar segmentos de mercado e suas variáveis.  

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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Requisitar amostras ou catálogos de materiais e serviços.  

Selecionar fornecedores por meio de pesquisa de mercado.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular:  Marketing                                                                                                            Módulo:II 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 

Interpretar os dados obtidos sobre o 
mercado, por meio de critérios e conceitos 
de Marketing.  
 
  
 
 
Interpretar fundamentos e objetivos do 
processo de pesquisa de mercado  
 
  
 
 
 
 
 
 
Pesquisar segmentos de mercado e suas 
variáveis.  
 

  
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
2.
1. 
 
 
 
2.
3. 
 
 
 
 
3.
1. 
 
 
3.

Aplicar o conceito de marketing nas diversas 
áreas do mercado.  
 Colaborar na definição de processos 
mercadológicos que visem apoiar sistemas 
contínuos para obtenção de dados sobre a 
performance do mercado.  
 
Identificar e selecionar fontes primárias e 
secundárias de dados sobre o mercado.  
Elaborar instrumentos para coleta de dados: 
pautas para entrevistas, questionários, dinâmicas 
de grupo e outras técnicas aplicáveis.  
Organizar coleta de dados quantitativos, 
qualitativos e financeiros necessários à 
elaboração de estudos mercadológicos e 
econômicos.  
 
Definir critérios para a segmentação e setorização 
do mercado de determinado produto, com base 
nos diversos desejos e necessidades 
identificados.  
Elaborar briefing de produtos e marcas para o 
desenvolvimento de ações mercadológicas  
Planejar pesquisas em campo, selecionando as 
técnicas mais apropriadas, a partir da definição do 
âmbito geográfico desejado e dos objetivos 
estabelecidos.  
Levantar informações quantitativas, qualitativas e 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 

Conceito e definição de marketing e sua 
influência no sistema econômico  
 
 
 
 
 
 
 Fundamentos do mix de marketing  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Os ambientes de marketing:  

 
 
 
 
 
 
 
 A pesquisa de mercado:  
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4 

 
Interpretar estudos, relatórios e 
pesquisas econômicas e de 
mercados para subsidiar critérios no 
gerenciamento da demanda 
identificada nos mercados da 
organização.  

2. 
 
3.
3 
 
 
 
4.
1. 
 
 
 
 
4.
2 
 
 
4.
3 

financeiras sobre o desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e demais dados, 
visando apoiar o processo de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
Elaborar relatórios que identifiquem as 
características de demanda do produto em 
estudo.  

Estabelecer sistemas adequados para 
gerenciar a  
demanda.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 

informação, elaboração de questionários de 
pesquisa  
 
 Os mercados e o comportamento do 
consumidor:  

 
-alvo  

 
Métodos e técnicas para identificação das 
variáveis de preço:  

impostos, fretes, e tipos de negociação  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:  Marketing                                                                                                            Módulo:II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Aplicar o conceito de marketing 
nas diversas áreas do 
mercado.  
1.2. Colaborar na definição de 
processos mercadológicos que 
visem apoiar sistemas 
contínuos para obtenção de 
dados sobre a performance do 
mercado.  

 

Conceito e definição de marketing 
e sua influência no sistema 
econômico  
 
 
  
 

 

Apresentação da metodologia de trabalho 
e das competências habilidades e bases 
Demonstração de Teorias 
 
Criação de situações que facilitem a 
aprendizagem. 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

09/02 a 23/02 
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Identificar e selecionar fontes 
primárias e secundárias de 
dados sobre o mercado.  
2.2. Elaborar instrumentos para 
coleta de dados: pautas para 
entrevistas, questionários, 
dinâmicas de grupo e outras 
técnicas aplicáveis.  
Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à 
elaboração de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
 

 

 
  
Fundamentos do mix de marketing  

 
 

 

Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o professor 
executando o papel de mediador e 
facilitador.  
Trabalho prático 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

24/02 a 26/02 

Identificar e selecionar fontes 
primárias e secundárias de 
dados sobre o mercado.  
2.2. Elaborar instrumentos para 
coleta de dados: pautas para 
entrevistas, questionários, 
dinâmicas de grupo e outras 
técnicas aplicáveis.  
Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à 
elaboração de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
 

 

Fundamentos do mix de marketing  

 

Transformação da sala de aula em 
ambiente de reflexão, com o professor 
executando o papel de mediador e 
facilitador.  
Trabalho prático 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

27/02 a 06/03 
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Definir critérios para a 
segmentação e setorização do 
mercado de determinado 
produto, com base nos 
diversos desejos e 
necessidades identificados.  
Elaborar briefing de produtos e 
marcas para o 
desenvolvimento de ações 
mercadológicas  
Planejar pesquisas em campo, 
selecionando as técnicas mais 
apropriadas, a partir da 
definição do âmbito geográfico 
desejado e dos objetivos 
estabelecidos.  

 

Os ambientes de marketing:  

microambiente  
 
 

 

Exposição de teorias 
Atividade escrita  
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 

07/03 a 20/04 
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Definir critérios para a 
segmentação e setorização do 
mercado de determinado 
produto, com base nos 
diversos desejos e 
necessidades identificados.  
Elaborar briefing de produtos e 
marcas para o 
desenvolvimento de ações 
mercadológicas  
Planejar pesquisas em campo, 
selecionando as técnicas mais 
apropriadas, a partir da 
definição do âmbito geográfico 
desejado e dos objetivos 
estabelecidos.  

 

Os ambientes de marketing:  

microambiente  
 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Atividade prática 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

21/04 a 30/04 

Levantar informações 
quantitativas, qualitativas e 
financeiras sobre o 
desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e 
demais dados, visando apoiar 
o processo de estudos 
mercadológicos e econômicos.  

 

A pesquisa de mercado:  

fontes de informação, elaboração 
de questionários de pesquisa  
 

 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Atividade prática 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

01/04 a 10/04 
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Levantar informações 
quantitativas, qualitativas e 
financeiras sobre o 
desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e 
demais dados, visando apoiar 
o processo de estudos 
mercadológicos e econômicos.  

 

A pesquisa de mercado:  

fontes de informação, elaboração 
de questionários de pesquisa  
 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Atividade prática 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

11/04 a 11/05 

Elaborar relatórios que 
identifiquem as características 
de demanda do produto em 
estudo.  
 

Os mercados e o comportamento 
do consumidor:  

 
-alvo  

 
 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Trabalho escrito 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

12/05 a 02/06 

Estabelecer sistemas 
adequados para gerenciar 
a  
demanda.  

 

Métodos e técnicas para 
identificação das variáveis de 
preço:  

prazos, impostos, fretes, e tipos 
de negociação  

 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

03/06 a 17/06 

Estabelecer sistemas 
adequados para gerenciar 
a  
demanda.  

 

Métodos e técnicas para 
identificação das variáveis de 
preço:  

prazos, impostos, fretes, e tipos 
de negociação  

 

Demonstração de teorias 
Exercícios 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

18/06 a 07/07 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular:  Marketing                                                                                                            Módulo:II 
 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
 Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

Interpretar os dados obtidos 
sobre o mercado, por meio 
de critérios e conceitos de 
Marketing.  

 

Aplicar o conceito de marketing 
nas diversas áreas do mercado.  

Colaborar na definição de 
processos mercadológicos 
que visem apoiar sistemas 
contínuos para obtenção 
de dados sobre a 
performance do mercado. 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

-Clareza ,  precisão e 
coesão. 
Cumprimento de prazos 

Desempenho que 
evidencie habilidade em 
definir e aplicar  variáveis 
de preço, produto ou 
serviço, comunicação e 
distribuição que a 
empresa irá adotar em 
sua atividade . 
 

Interpretar fundamentos e 
objetivos do processo de 
pesquisa de mercado  
 

Identificar e selecionar fontes 
primárias e secundárias de 
dados sobre o mercado.  
 Elaborar instrumentos para 
coleta de dados: pautas para 
entrevistas, questionários, 
dinâmicas de grupo e outras 
técnicas aplicáveis.  
Organizar coleta de dados 
quantitativos, qualitativos e 
financeiros necessários à 
elaboração de estudos 
mercadológicos e econômicos.  

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

Clareza ,  precisão e 
coesão. 
Cumprimento de prazos 

Síntese escrita ou oral da 
proposta de solução do 
problema utilizando-se da 
criatividade e da inovação.  
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Pesquisar segmentos de 
mercado e suas variáveis 

Definir critérios para a 
segmentação e setorização do 
mercado de determinado 
produto, com base nos diversos 
desejos e necessidades 
identificados.  
Elaborar briefing de produtos e 
marcas para o desenvolvimento 
de ações mercadológicas  
Planejar pesquisas em campo, 
selecionando as técnicas mais 
apropriadas, a partir da 
definição do âmbito geográfico 
desejado e dos objetivos 
estabelecidos.  

 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

-Clareza ,  precisão e 
coesão. 
Cumprimento de prazos 

Desempenho que 
evidencie habilidade em 
definir e aplicar  variáveis 
de preço, produto ou 
serviço, comunicação e 
distribuição que a 
empresa irá adotar em 
sua atividade 
mercadológica.. 
 

Interpretar estudos, 
relatórios e pesquisas 
econômicas e de 
mercados para subsidiar 
critérios no 
gerenciamento da 
demanda identificada 
nos mercados da 
organização 
 

Levantar informações 
quantitativas, qualitativas e 
financeiras sobre o 
desempenho e tendências do 
mercado, produtos, custos e 
demais dados, visando apoiar o 
processo de estudos 
mercadológicos e econômicos.  
Elaborar relatórios que 
identifiquem as características 
de demanda do produto em 
estudo.  

Estabelecer sistemas 
adequados para gerenciar 
a  
demanda.  

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

Clareza ,  precisão e 
coesão. 
Cumprimento de prazos 

Síntese escrita ou oral da 
proposta de solução do 
problema utilizando-se da 
criatividade e da inovação.  
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Apostilas, Recursos Audiovisuais 

Jornais e Revistas (Veja, Exame, Você S/A, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil).  

Publicações Especializadas, paginas da WEB, outros 

  

   MACHILINE, Claude. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003. 

   NEVES, Marcos Fava. Planejamento e gestão estratégica de marketing. São Paulo: 
Atlas, 2005.  

COBRA, Marcos – Administração de Marketing – Editora Atlas 

   KOTLER, Philip – Administração de Marketing Volume I, II e III – Editora 
   DIMANTAS, Hernani - Marketing Hacker- Editora Garamond 
   Revista e portal Mundo do Marketing 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 

       
      Os estudos de recuperação serão contínuos e durante o trabalho pedagógico e 
atividades aplicando metodologias diferenciadas e  intervenções na reorientação da 
aprendizagem e seus resultados farão parte do aproveitamento do período.   
 
 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Marlene Pereira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – 
apresenta-se em conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional 
de Técnico em Logística, devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico 
da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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ETEC: Doutor Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Auxiliar de 
Assistente de Logística 

Módulo: II 

Componente Curricular: Planejamento, Programação e Controle da Produção 

C.H. Semanal: 5,00 Professor: Rita Lombarde Vilela Vitoriano 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à 
habilitação profissional, que justificam o desenvolvimento das 
competências previstas nesse componente curricular. 

 Utilizar  sistemas  e  processos  para  a  elaboração  do  planejamento,  programação  e 

controle da produção de bens e serviços. 

 Planejar e avaliar oportunidades de melhorias nas atividades logísticas. 

Atividades: 

 Definir planejamento de produção para proporcionar suporte às decisões logísticas.  

 Realizar levantamento de recursos disponíveis.   

 Identificar capacidade de produção.   

 Definir layout do processo produtivo.   

 Definir cronograma de produção.   

 Definir prioridades de produção.   

 Estabelecer parâmetros de controle da produção.   

 Monitorar fluxo de produção.   

 Coletar dados da produção.   

 Identificar desvios no processo de produção.   

 Propor melhorias no processo de produção.   

 Prever paradas de produção.  

 Analisar capacidade de produção.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Planejamento, Programação e Controle da Produção      Módulo: II 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Analisar  a  importância  da 

estratégia  de  produção  de  

bens e serviços.  
  

  

 

Correlacionar  a  lógica  do  

planejamento  de  produção  

para proporcionar  suporte  

às decisões logísticas.  
  

 

 

 

Estabelecer  relações entre os 

conceitos  de  elaboração  da 

estrutura de produto e 

cálculos e planejamento de 

necessidade de materiais.  
  

 

 

Definir quantidades e  

valores do  planejamento  por  

períodos diários, semanais ou 

mensais de  

produção, venda  ou  

prestação de serviços.  

1 

 

1.2 

 

 

 

2.1 

 

 

2.2 

 

2.3 

 

 

3.1 

 

3.2 

3.3 

 

 

 

 

4.1 

 

 

Conferir a  evolução  dos sistemas  de  administração  da 

produção e de serviços.  

Utilizar dados  internos  e externos  para  a  aplicação  das 

variáveis  que  envolvem  os sistemas  de  administração  

da produção.  
  

Verificar os mecanismos de planejamento,  programação  

e informações  que  alimentam  os sistemas logísticos.  

Identificar e utilizar as estruturas  básicas  dos  produtos 

definidas  pelos  setores responsáveis.   

Empregar planilhas para os registros  nos  sistemas  de  

planejamentos. 
  

Executar processos  de cálculos  da  capacidade  

produtiva dos  equipamentos  e de hora/dia/homem.   

Produzir calendários  de disponibilidades.   

Registrar programação diária ou periódica de compras, 

produção  ou  prestação  de serviços,  com  base  na 

comparação  do  orçamento  e levando-se  em  conta  as  

tarefas a realizar.  
  

Coletar informações dos resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) planejamento. 

1 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

Evolução e objetivos da Administração da 

Produção/Operações.  
  

Organização da Administração da  Produção  e suas 

variáveis:  

 objetivos do sistema PPCP;  

 estrutura geral  do  sistema PPCP;  

 áreas de decisão do PPCP;  

 tipos de programação;  

 ambientes de manufatura  
  

3. Conceito de Planejamento:  

 importância  estratégica  do planejamento;  

 dinâmica do processo;  

 horizonte de planejamento;  

 período de replanejamento;  

 planejamento hierárquico  
  

Sistema  de Administração  da Produção e suas variáveis:  

 o que produzir e/ou comprar;  

 quanto produzir  e/ou comprar;  

 quando produzir  e/ou comprar;  

 com que recursos produzir  
  

Estrutura de Produtos:  

 componentes dependentes e interdependentes;  

 lista de insumos  
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6. 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

8. 

 

 

9. 

 

 

 

10. 

  

Fundamentos  do  sistema  de planejamento:  

 necessidades brutas;  

 recebimentos  programados disponíveis;  

 estoque projetado;  

 recebimento  de  ordens planejadas;  

 abertura  de  ordens planejadas  
  

Métodos e cálculos de capacidade  produtiva  de máquinas,  

equipamentos,  mão-de-obra e calendários  
 

Noções de  calendários  do pessoal, produtos e serviços 
por períodos  diários,  semanais  ou mensais  
  
Procedimentos de programação diária ou periódica das 
ordens de compras e ordens de  produção  ou  prestação  
de serviços  considerando  a capacidade produtiva  
  
Analise de  parâmetros  e dados de variações de 
produção 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 

Componente Curricular: Planejamento, Programação e Controle da Produção      Módulo: II 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.Conferir a evolução dos 

sistemas de  administração  da 

produção e de serviços.  

1.2Utilizar dados internos e 

externos  para  a  aplicação  das 

variáveis  que  envolvem  os 

sistemas  de  administração  da 

produção.  

 

1.Evolução e objetivos da Administração da 

Produção/Operações.  

 
 
 
 
 
 
 

Aula Expositiva  
Trabalho em dupla  
Exercícios  
 
 
 
 
 
 

09/02 a 2/03 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

4. Sistema  de Administração  da Produção e suas 

variáveis:  

 o que produzir e/ou comprar;  

 quanto produzir  e/ou comprar;  

 quando produzir  e/ou comprar;  

 com que recursos produzir  
 

Aula Expositiva 
Estudo Dirigido  
Debate  
 
 
 
 

03/03 a 14/03 

2.1.Verificar os mecanismos de 

planejamento, programação  e 

informações  que  alimentam  os 

sistemas logísticos.  

2.2.Identificar e utilizar as 

estruturas básicas dos  produtos 

definidas  pelos  setores 

responsáveis.   

2.3.Empregar planilhas para os 

registros nos  sistemas  de  

planejamentos. 

2.Organização da Administração da  Produção  e 

suas variáveis:  

 objetivos do sistema PPCP;  

 estrutura geral  do  sistema PPCP;  

 áreas de decisão do PPCP;  

 tipos de programação;  

 ambientes de manufatura  

 
 
 

Aula Expositiva 
Estudo de Caso 
 
 
 
 
 
 

16/03 a 21/03 
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3.1.Executar processos  de 

cálculos  da  capacidade  

produtiva dos  equipamentos  e 

de hora/dia/homem.   

3.2.Produzir calendários  de 

disponibilidades.   

3.3.Registrar programação 

diária ou periódica de compras, 

produção  ou  prestação  de 

serviços,  com  base  na 

comparação  do  orçamento  e 

levando-se  em  conta  as  tarefas 

a realizar.  

 

3. Conceito de Planejamento:  

 importância  estratégica  do planejamento;  

 dinâmica do processo;  

 horizonte de planejamento;  

 período de replanejamento;  

 planejamento hierárquico  

 
 
 
 
 
 
 

Aula Expositiva 
Exercícios Práticos  
Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar:  Supply Chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23/03 a 02/04 

3.1.Executar processos  de 

cálculos  da  capacidade  

produtiva dos  equipamentos  e 

de hora/dia/homem.   

3.2.Produzir calendários  de 

disponibilidades.   

3.3.Registrar programação 

diária ou periódica de compras, 

produção  ou  prestação  de 

serviços,  com  base  na 

comparação  do  orçamento  e 

levando-se  em  conta  as  tarefas 

a realizar.  

 

3. Conceito de Planejamento:  

 horizonte de planejamento;  

 período de replanejamento;  

 planejamento hierárquico  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Expositiva 
Exercícios Práticos  
Resolução de problemas 
Avaliação Escrita 
Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar:  Supply Chain 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/04 a 25/04 
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4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

5. Estrutura de Produtos:  

 componentes dependentes e 

interdependentes;  

 lista de insumos  
 

 

Aula Expositiva 
Debate  
Desenvolvimento do Projeto 
Interdisciplinar:  Supply Chain 
 
 

27/04 a 09/05 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

 

6. Fundamentos  do  sistema  de planejamento:  

 necessidades brutas;  

 recebimentos  programados disponíveis;  
 

 

 

Aula Expositiva 
Exercícios práticos 
Resolução de problemas 
 
 
 
 

 
11/05 a 16/05 

 
 
 
 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

 

6. Fundamentos  do  sistema  de planejamento:  

 estoque projetado;  

 recebimento  de  ordens planejadas;  

 abertura  de  ordens planejadas  
 

 

 

Aula Expositiva 
Trabalho em Grupo   
 
 
 
 
 

18/05 a 30/05 
 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

7.Métodos e cálculos  de capacidade  produtiva  de 

máquinas,  equipamentos,  mão-de-obra e 

calendários. Métodos e cálculos de capacidade 
produtiva de máquinas, equipamentos, mão-de-
obra e calendários. 
 

 

 

 

Aula Expositiva 
Exercícios Práticos 
Estudo de Caso 
Dia profissional logística : atividades 
diversas- 03/06 
 
 
 
 
 
 

01/06 a 13/06 



 
______________________________________________ 

Administração Central 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - CETEC 

 

  

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

8.  Noções  de  calendários  do pessoal, produtos 
e serviços por períodos  diários,  semanais  ou 
mensais  
 

 

 

 

 

 

Aula Expositiva 
Exercícios práticos 
Pesquisa  
 
 
 
 
 
 

15/06 a 20/06 
 
 
 
 
 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

9.  Procedimentos  de programação diária ou 
periódica das ordens de compras e ordens de  
produção  ou  prestação  de serviços  
considerando  a capacidade produtiva  
 
 
 
 
 

Aula Expositiva 
Exercícios práticos  
Mostra TCC  
 
 
 
 
 
 
 

22/06 a 27/06 
 
 
 
 
 

4.1.Coletar informações dos 

resultados  de  produção  para 

subsidiar  o  processo  de  (re) 

planejamento 

10.  Analise  de  parâmetros  e  
dados de variações de produção 
 
 
 
 
 
 
 

Aula Expositiva 
Estudo de Caso   
 
 
 
 
 
 
 

29/06 a 07/07 
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IV –Procedimentos de Avaliação 
 

Componente Curricular: Planejamento, Programação e Controle da Produção      Módulo: II 
 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Analisar  a  importância  

da estratégia  de  produção  

de  bens e serviços.  
  

 

1.Conferir a evolução dos sistemas de  

administração  da produção e de 

serviços.  

1.2Utilizar dados internos e externos  

para  a  aplicação  das variáveis  que  

envolvem  os sistemas  de  administração  

da produção.  

 

Trabalho em dupla  

 

Organização de ideias  
Senso Crítico  
Coerência com a realidade 
Cooperação 
Interesse 
Organização 
Cumprimentos de prazos 
 

Produção de sequência lógica 
do raciocínio, através do 
reconhecimento dos 
elementos fundamentais: 
a-) as fontes consultadas 
b-) fidelidade ao tema. 
 

2.Correlacionar  a  lógica  do 

planejamento  de  produção  

para proporcionar  suporte  

às decisões logísticas.  
  

 

2.1.Verificar os mecanismos de 

planejamento, programação  e 

informações  que  alimentam  os sistemas 

logísticos.  

2.2.Identificar e utilizar as estruturas 

básicas dos  produtos definidas  pelos  

setores responsáveis.   

2.3.Empregar planilhas para os registros 

nos  sistemas  de  

planejamentos. 

Estudo de caso 

Observação direta 

 

Coerência com a realidade 
Sequência lógica 
Senso crítico 
Organização de ideias 
Organização 
Cumprimentos de prazos 
 

Apresentação de forma clara 
e objetiva de como o 
planejamento proporciona 
suporte às decisões 
logísticas. 
 

3.Estabelecer  relações entre 

os conceitos  de  elaboração  

da estrutura de produto e 

cálculos e planejamento de 

necessidade de materiais 

3.1.Executar processos  de cálculos  da  

capacidade  

produtiva dos  equipamentos  e de 

hora/dia/homem.   

3.2.Produzir calendários  de 

disponibilidades.   

3.3.Registrar programação diária ou 

Avaliação escrita  

Trabalho em equipe  

Clareza de ideias  
Sequência lógica 
Organização de ideias 
Participação 
Cumprimentos de prazos 
 

Desempenho que evidencie a 
o entendimento e a aplicação 
dos conceitos.  
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periódica de compras, produção  ou  

prestação  de serviços,  com  base  na 

comparação  do  orçamento  e levando-se  

em  conta  as  tarefas a realizar.  

 

4.Definir quantidades e  

valores do  planejamento  

por  períodos diários, 

semanais ou mensais de 

produção, venda  ou  

prestação de serviços. 

 

4.1.Coletar informações dos resultados  

de  produção  para subsidiar  o  processo  

de  (re) planejamento 

Pesquisa e apresentação 

Observação direta 

Trabalhos Práticos 

Estudos de Casos 

Debates  

 

Sequência lógica 
Senso crítico 
Organização de ideias 
Interesse 
Organização 
Cumprimentos de prazos 
 
 

Organização dados 
pesquisados e apresentação 
de forma clara e objetiva 
evidenciando cronogramas de 
planejamento.   
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

 Apostila desenvolvida pelo docente 

 Recursos Audiovisuais 

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB relacionadas à área 
Bibliografia: 

BRITO, Rodrigo G. F. A. Planejamento Programação e Controle da Produção. São Paulo: Iman, 2006. 

BURBIDGE, John L. Planejamento e Controle da Produção. São Paulo: Atlas, 1999. 

MARTINS, G Petrônio; LAUGENI  P. Fernando. Administração da Produção. Editora Saraiva. 
 
MARTINS, G. Petrônio;  ALT, Paulo Renato Campos. Administração de Materiais e Recursos 
Patrimoniais. 2ª. Edição. Editora Saraiva, 2006.    

SLACK, Nigel; HARRISON, Alan; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. São Paulo: Atlas, 
1997. 

SLACK, Nigel; HARRISON, Alan; JOHNSTON, Robert. Administração da Produção. Edição compacta. 
São Paulo: Atlas, 1999. 

TUBINO, Dalvio Ferrari. Manual de Planejamento e Controle da Produção. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 

VI – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem) 
Os estudos de recuperação serão contínuos com recursos e metodologias diferenciados, através de  
revisões de conteúdos, correções de atividades realizadas em sala, trabalhos, avaliações, 
esclarecimentos de dúvidas, utilização do e-mail para realização de atividades de reforço, constituindo 
intervenções imediatas na reorientação da aprendizagem individualizada. 
Os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão as sínteses e aproveitamento do     período 
letivo. 
 

VII–Identificação: 

Nome do professor:   Rita Lombarde Vilela Vitoriano 

Assinatura:                                                                                        Data:    09/02/2015 
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VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

 

          Após análise, atestamos que o PTD - Plano de Trabalho Docente – apresenta-se em 
conformidade com o Plano de Curso da Habilitação Profissional de Técnico em Logística, 
devidamente alinhado com o Projeto Político Pedagógico da Unidade Escolar. 

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 


