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ETEC  Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: TÉCNICO  EM LOGÍSTICA 

Qualificação: Técnico em Contabilidade Módulo:III 

Componente Curricular:  Desenvolvimento do TCC em Logística 

C.H. Semanal: 2,5 Professor: Marco Antônio Flávio  

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 adequados para o planejamento, programação e controle de 
transportes e cargas. 

 Identificar e classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de 
materiais. 

 Trabalhar de acordo com as normas de saúde e segurança no trabalho. 

 Utilizar processos de entrada, processamento e saída de materiais, atendendo as políticas da 
organização e a legislação vigente. 

 Atender às normas e legislações ambientais. 

 Aplicar as ferramentas da gestão da qualidade no desenvolvimento das diversas atividades 
logística. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
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 Utilizar sistemas operacionais para auxiliar a gestão dos processos logísticos. 

 Identificar e aplicar a legislação fiscal e tributária que regula as atividades de comercialização 
de produtos e serviços. 

 Pesquisar e estudar a viabilidade econômica e financeira para feito de planejamento produtivo. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: DTCC  em Logística                                                                                                      Módulo: III 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Articular o conhecimento científico e 
tecnológico numa perspectiva 
interdisciplinar. 

Definir fases de execução de projetos com 
base na natureza e na complexidade das 
atividades.  

Correlacionar recursos necessários e plano 
de produção.  

 
Identificar fontes de recursos necessários 
para o desenvolvimento de projetos. 

Analisar e acompanhar o desenvolvimento 
do cronograma físico-financeiro.  

Avaliar de forma quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

 
Analisar metodologias de gestão da 
qualidade no contexto profissional.  

 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 

Consultar catálogos e manuais de fabricantes e 
de fornecedores de serviços técnicos  
 
Classificar os recursos necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
 
Utilizar de modo racional os recursos destinados 
ao projeto  
 
Redigir relatórios sobre o desenvolvimento do 
projeto.  

 

Construir gráficos,  planilhas e fluxogramas.  
 

Comunicar ideias de forma clara e objetiva por 
meio de textos e explanações orais. 
 
Organizar as informações, os textos e os dados, 
conforme formatação definida. 

 
 

 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
 
8 
 
 
9 
 
10 
 

Referencial teórico: pesquisa e compilação 
de dados, produções científicas etc.  

 
Construção de conceitos relativos ao tema 
do trabalho: definições, terminologia, 
simbologia etc.  

Definição dos procedimentos metodológicos  

 Cronograma de atividades  
 Fluxograma do processo  
 
Dimensionamento dos recursos necessários. 

 

Identificação das fontes de recursos. 

Elaboração dos dados de pesquisa: seleção, 
codificação e tabulação. 

Análise dos dados: interpretação, explicação 
e especificação.  

Técnicas para elaboração de relatórios, 
gráficos, histogramas.  

 

Sistemas de gerenciamento de projeto. 

Formatação de trabalhos acadêmicos. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:   DTCC  em Logística                                                                                                  Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 

fornecedores de serviços 
técnicos  

 Referencial teórico: pesquisa e 
compilação de dados, produções 
científicas etc.  

Aulas expositivas, debates, exercícios práticos e 
trabalhos em grupos. 

 
09/02 a 27/02 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto  

 Construção de conceitos relativos 
ao tema do trabalho: definições, 
terminologia, simbologia etc.  

 

Pesquisas, aulas expositivas e debates. 
. 

02/03 a 13/03 

2. Classificar os recursos 
necessários para o 

desenvolvimento do projeto 

Dimensionamento dos recursos 
necessários. 

 
Pesquisas sobre o assunto 16/03 a 27/03 

3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto  

 Identificação das fontes de 
recursos. 

  

Pesquisa, aulas expositivas e trabalhos  em 
grupos.  

 
30/03 a 10/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Aulas expositivas, pesquisa  13/04 a 24/04 

4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Definição dos procedimentos 
metodológicos  

Cronograma de atividades  
Fluxograma do processo 

Trabalhos em grupos; apresentação de trabalhos 
em grupos sobre os conteúdos desenvolvidos.  

27/04 a 08/05 
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4. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto.  

 

 Elaboração dos dados de 
pesquisa: seleção, codificação e 
tabulação. 

 

 

Trabalho em equipe, pesquisas 11/05 a 22/05 

5. Construir gráficos,  planilhas 
e fluxogramas. 

Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas.  

 

Aulas expositivas, pesquisa e trabalhos em 
grupos; apresentação de trabalhos em grupos 

sobre os conteúdos desenvolvidos.  
25/05 a 05/06 

6. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 

 Análise dos dados: interpretação, 
explicação e especificação.  

 

Aulas expositivas e debates. 
 

08/06 a 19/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

 

 Sistemas de gerenciamento de 
projeto. 

 

 

 

Orientações para organização final do TCC 22/06 a 26/06 

7. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 

Formatação de trabalhos 
acadêmicos. 

 
Aplicação das normas ABNT sobre o TCC 29/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: DTCC em Logística                                                                                                      Módulo: III 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

1.Articular o conhecimento 
científico e tecnológico numa 
perspectiva interdisciplinar. 

Construção de conceitos 
relativos ao tema 

Elaborar pesquisa e 
apresentar relatórios. 

Clareza de ideias e sequência 
lógica. 

Capacidade de elaborar 
relatórios. 

2. Definir fases de execução 
de projetos com base na 
natureza e na complexidade 
das atividades.  

Verificar os métodos de 
elaboração de cronograma 
físico-financeiro. 

Estudo de caso e 
observação direta. 

Coerência com a realidade e 
organização de ideias. 

Evidenciar conhecimento e 
técnicas sobre cronogramas. 

3. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção.  

Avaliar as diversas técnicas de 
elaboração de projetos. 

Simulações de situações e 
observação direta. 

Compreensão e 
relacionamento de ideias. 

Demonstrar conhecimento 
pertinente à elaboração de 
projetos.. 

4. Identificar fontes de 
recursos necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 

Observar as diversas fontes de 
informações. 

Avaliação escrita em grupo 
ou individual. 

Organização e clareza de 
ideias. 

Apresentar clareza de dados 
organizados. 

5. Analisar e acompanhar o 
desenvolvimento do 
cronograma físico-financeiro.  

Elaborar relatórios de 
desempenho e identificar as 
fontes de recursos aplicadas no 
desenvolvimento dos projetos. 

Simulação e estudo de caso. Sequência lógica e coerência 
com a abordagem do tema. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

6. Avaliar de forma 
quantitativa e qualitativa o 
desenvolvimento de projetos.  

Aplicar técnicas e métodos de 
gestão de qualidade. 

Pesquisa, simulação e 
planificação. 

Clareza, organização e 
compreensão das normas 
legais. 

Demonstrar conhecimento 
para interpretação dos dados 
coletados. 

7. Analisar metodologias de 
gestão da qualidade no 
contexto profissional.  

 

Comparar os métodos e 
técnicas aplicados na 
elaboração dos projetos. 

Observação direta, avaliação 
escrita e trabalhos em 
grupos. 

Participação, iniciativa, 
organização e sequência 
lógica. 

Apresentação com clareza e 
coerência dos dados 
organizados sobre o 
desenvolvimento de projetos. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos temáticos, páginas da Web, textos de apoio, recursos audiovisuais. 

BIBLIOGRAFIA  

Fundamentos de Metodologia Científica, MARCONI, Marina de Andrade e LAKATOS, Eva Maria – Editora 

Atlas; 

Métodos e Técnicas de Pesquisa Bibliográfica, SALVADOR, Ângelo Domingos – Livraria Sulina Editora – 

Porto Alegre-RS; 

 A Produção de Relatórios de Pesquisa, BERNARDES, Maria Eliza Mattosinho & JOVANOVIC, Maria 

Luiza – Editora Fontoura – Jundiaí/SP;  

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

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

 

 

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: Marco Antônio Flávio  

Assinatura:                                                                                        Data: 06/02/2015 

 

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,  

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 78 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação: Técnico em Logística 

Componente Curricular: Gestão da Qualidade Total 

Módulo: III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Maria Angélica de Araújo Oliveira 

 

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

• Aplicar as ferramentas da gestão da qualidade no desenvolvimento das 
diversas  
atividades logísticas. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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Atividades: 
 

E – BUSCAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS/SERVIÇOS E NOVAS 
TECNOLOGIAS  
DA INFORMAÇÃO  
• Participar de feiras, seminários, congressos, simpósios de tecnologia. 
• Cooperar no desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos 
operacionais e  
inovações tecnológicas. 
• Utilizar sistemas de planejamento de recursos empresariais 
• Executar softwares e automação dos processos e operações para área de 
logística. 
• Contribuir com a organização empresarial no contexto externo e interno.  
• Identificar oportunidades e ameaças para o mercado inovador.  
• Atender as metas gerais e específicas da empresa.  
• Participar do processo criativo.  
• Pesquisar tendências no setor. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Gestão da Qualidade Total                                                                                                                  Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Analisar os conceitos e a  
evolução da gestão de serviços  
e da qualidade 
 
 
 
 
 
Correlacionar as  
características dos bens quanto  
a sua tangibilidade e  
intangibilidade.  
 

Desenvolver um sistema de  
qualidade no processo de  
prestação de serviços. 
 
 
 
 
 
  
 

1.1 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
3.1 
 
 
 
 
 
3.2 
 
 
 

Usar teorias e princípios da  
qualidade e gestão de serviços.  
 
 
 
 
 
 
Utilizar dados e informações  
referentes às características dos  
bens analisados.  
 

 
Cumprir as políticas, normas  
e controles da qualidade  
utilizada em produtos e serviços  
que possibilitem a satisfação dos  
clientes.  
 
Identificar instrumentos de  
correção de desvios. 
 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conceitos e princípios da  
qualidade: 
• as abordagens da  
qualidade; 
• as dimensões da qualidade; 
• nichos da qualidade; 
• erros da qualidade. 
 

Evolução da qualidade: 
• os 4 estágios da qualidade; 
• evolução dos conceitos. 
 

 

Classificação das  
organizações: 
• bens tangíveis e intangíveis;  
características do serviço:  

o intangibilidade;  
o heterogeneidade;  
o inseparabilidade;  
o perecibilidade; 
o planejamento,  
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4. 

 
 
 
Identificar técnicas de  
atendimento adequadas que  
proporcionem a satisfação do cliente 

 
 
 
4. 
 
 
 

 
 
 
 
Verificar custos para  
implantação da qualidade no  
atendimento ao cliente. 

 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 

programação e controle  
dos sistemas de  
serviços. 
 

4. Qualidade e melhoria dos  
sistemas de serviços:  
• ferramentas da qualidade; 
• sistema de qualidade iso;  
• análise de sistemas da  
qualidade;  
• benchmarking;  
• serviço de atendimento ao  
cliente;  
• housekeeping – 5s;  
• kaizen. 
 

5. Instrumentos de correção de  
desvios. 
 

6. Custos da qualidade. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Gestão da Qualidade Total                                                                                                                  Módulo: III 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

  

Apresentação da turma: 
• Plano de curso 
• Formato das aulas 
• Materiais de apoio 
• Ferramentas de avaliação 
 

 
09/02 a 13/02 

Usar teorias e princípios 
da  
qualidade e gestão de 
serviços.  

Conceitos e princípios da  
qualidade: 
• as abordagens da  
qualidade; 
• as dimensões da 
qualidade; 
 

Aula expositiva 
Estudo de caso  

 
23/02 a 06/03 

 

Conceitos e princípios da 
qualidade: 
•nichos da qualidade; 
• erros da qualidade. 

Aula expositiva 
Estudo de caso 

 
09/03 a 20/03 

Utilizar dados e 
informações  
referentes às 
características dos bens 
analisados.  

Evolução da qualidade: 
• os 4 estágios da qualidade; 
• evolução dos conceitos. 

Aula expositiva 
 

23/03 a 27/03 
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Cumprir as políticas, 
normas  
e controles da qualidade  
utilizada em produtos e 
serviços que possibilitem 
a satisfação dos  
clientes.  
Identificar instrumentos 
de  
correção de desvios. 

Classificação das  
organizações: 
• bens tangíveis e 
intangíveis;  
características do serviço:  
o intangibilidade;  
o heterogeneidade;  
o inseparabilidade;  
o perecibilidade; 

Aula expositiva 
 

30/03 a 10/04 

 

Classificação das 
organizações: 
o planejamento, 
programação e controle dos 
sistemas de serviços. 
 

Aula expositiva 
Avaliação de desempenho do conteúdo 

 
13/04 a 30/04 

Verificar custos para  
implantação da qualidade 
no  
atendimento ao cliente. 

Qualidade e melhoria dos  
sistemas de serviços:  
• ferramentas da qualidade; 
• sistema de qualidade iso;  
• análise de sistemas da  
qualidade;  
 

 

Aula expositiva 
Estudos de caso 

 
04/05 a 08/05 

 

Qualidade e melhoria dos 
sistemas de serviços: 
• benchmarking;  
• serviço de atendimento ao  

Seminário 
 

11/05 a 08/05 
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cliente;  

 

Qualidade e melhoria dos 
sistemas de serviços: 
• housekeeping – 5s;  
• kaizen. 

Seminário 
Avaliação de conteúdo dos seminários 

 
11/05 a 22/05 

 
Instrumentos de correção de  
desvios. 

Aula expositiva 
Estudos de caso 

 
25/05 a 03/06 

 Custos da qualidade. 
Aula expositiva 
Estudos de caso 
Avaliação de conteúdo 

08/06 a 26/06 

 

 

 

 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Analisar os conceitos e 
a  
evolução da gestão de 
serviços e da qualidade. 
 
Correlacionar as  
características dos bens 

Trabalhos em grupo, 
defesa oral e por escritos 
de ideias e teorias. 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 
Avaliação escrita 
individual 
Estudo de caso 
 

Clareza na apresentação e 
na defesa de opiniões  

fundamentadas nas 
teorias  
estudadas. 

Argumentos consistentes 
de  
ideias: oralmente e por 
escrito. 
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quanto a sua 
tangibilidade e 
intangibilidade.  
 

Desenvolver um sistema 
de qualidade no 
processo de prestação 
de serviços. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Textos 
www.templum.com.br 
 
http://www.sobreadministracao.com/qualidade-total-o-que-e-e-como-funciona 
 
 

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 de utilização de editores de textos, planilhas eletrônicas, banco de dados 
e criação de Blogs, com recursos e metodologias diferenciados, constituindo 
intervenções imediatas na reorientação da aprendizagem individualizada. 
 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Maria Angélica de Araújo Oliveira 

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

          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 - SP 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Habilitação Profissional de Técnico em Logística  

Qualificação: 

Componente Curricular: Gestão de Transportes 

Módulo: III C. H. Semanal: 5,0 

Professor: Luciano Alves Gimenez  

 

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

 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; 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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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 de Transportes                                                                      Módulo:   III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 

 
 
3 
 
 
 

4 

Analisar a infraestrutura dos 
sistemas de transporte do país. 
 
Selecionar o modal de 
transporte para atendimento 
dos usuários de acordo com as 
especificidades da carga. 
 
Analisar as necessidades de 
serviços de transporte para 
planejamento, operação e 
monitoração. 
 
Interpretar procedimentos para 
transporte de cargas perigosas 
e suas consequências ao meio 
ambiente. 
 
 

1.
1 

 
 
1.
2 
 
 

1.
3 
 
 

2.
1 

 
2.
2 

 
 

3.
1 
 

3.

Identificar a importância dos transportes 
no desenvolvimento econômico e o seu 
papel na Logística. 
Identificar as variáveis e restrições 
geográficas que afetam o planejamento 
do transporte urbano e de cargas. 
Mapear a situação atual da infraestrutura 
de transportes e os desafios para a 
Logística. 
 
Identificar os sistemas de intermodalidade 
e multimodalidade como alternativas do 
transporte 
Identificar as variáveis que permitam 
auxiliar na escolha e decisão do serviço 
de transporte. 
 
Identificar transportes através dos modais 
e tipos de equipamento para carga e 
descarga. 
Elaborar roteirização, programação de 
frotas, controle de riscos e cálculo de 
custos do frete. 

1.
1 
1.
2 
 

1.
3 
 

2.
1 
2.
2 
 

2.
3 
 
 
 

 
 

2.
4 
 

O desenvolvimento econômico e o 
transporte. 
A geografia brasileira, a infraestrutura dos 
estados, municípios e suas vias de 
transportes. 
As infraestruturas dos sistemas de 
transportes 
 
Os modais de transportes e suas 
características. 
Sistemas Intermodal e multimodal no 
planejamento do transporte. 
Especificação e avaliação de veículos 
transportadores: 
- terrestre 
- aquático 
- aéreo 

 Características, dimensões, tara e 
lotação 
Transporte combinado e transporte 
segmentado 
 
Dimensionamento de frotas no transporte 
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2 
 

3.
3 
 
 

3.
4 
 

3.
5 
 

3.
6 
 

3.
7 
 
 
 

4.
1 
 

4.
2 

Utilizar sistemas de roteirizadores e 
rastreadores que auxiliam no 
planejamento, operação e monitoramento 
do transporte. 
Selecionar sistemas utilizados para 
planejamento e monitoração das entregas 
e coletas. 
Identificar provedores de serviço de 
transporte e critérios utilizados para 
seleção. 
Identificar legislação, processos e 
documentação nas operações de 
transportes. 
Identificar elementos de custos que 
compõem o frete 
 
Aplicar legislação especifica para o 
transporte de cargas perigosas 
Identificar riscos de impactos ambientais 
 

3.
1 
 
 
 
 
 
 
3.
2 
 
 
 
 
 
 
3.
3 
 

3.
4 

 
 
 
 
 
 
 

rodoviário de cargas: 

 previsão de demanda  

 dimensionamento de frota para uma 
demanda conhecida 

 ampliação e terceirização de frota 

 especificação e avaliação de veículos 
Operação de frotas 

 coleta e distribuição 

 número de zonas, periodicidade e frota 
necessária 

 roteirização 

 distância percorrida e tempo de ciclo 

 prazos 
Controle da operação 
 
Previsão de custos operacionais: 

 classificação dos custos 

 fatores que influenciam nos custos 

 métodos de cálculo de custos 
operacionais 

 cálculo de depreciação, manutenção e 
remuneração do capital 

 
Acomodação de cargas 
Normas técnicas e legislação: 

 embalagens de transporte 

 lotação, carga fracionada, líquida, carga 
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3.
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 

viva, perecíveis, medicamentos e cargas 
em geral 

 sistemas de fixação de cargas; NBR’s 

 Código Nacional de Trânsito 

 regulamentação do transporte e trânsito 
de cargas e veículos especiais 

 Código Tributário Nacional 

 documentos fiscais 

 circulação de mercadorias 
 
Manuseio e transporte de produtos 
perigosos: 

 operação 

 legislação 

 meio ambiente  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Componente Curricular:           Gestão de Transportes                                                                      Módulo:   III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimentos 
Didáticos 

Cronogram
a / Dia e 
Mês 

1.1.Identificar a importância dos transportes 
no desenvolvimento econômico e o seu 
papel na Logística. 
1.2. identificar as variáveis e restrições 
geográficas que afetam o planejamento do 
transporte urbano e de cargas. 
 

1.1. O desenvolvimento econômico e o transporte. 
1.2. A geografia brasileira, a infraestrutura dos 
estados, municípios e suas vias de transportes. 
 

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

09 a 27/02 

1.3. Mapear a situação atual da 
infraestrutura de transportes e os desafios 
para a Logística. 
 

1.3. As infraestruturas dos sistemas de 
transportes 
 
 

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

02 a 20/03  
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2.1. Identificar os sistemas de 
intermodalidade e multimodalidade como 
alternativas do transporte 
 
 

2.1. Os modais de transportes e suas 
características. 
2.2. Sistemas Intermodal e multimodal no 
planejamento do transporte. 
 

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

23/03 a 
10/04 

2.2. Identificar as variáveis que permitam 
auxiliar na escolha e decisão do serviço de 
transporte. 
 

2.3. Especificação e avaliação de veículos 
transportadores: 
- terrestre 
- aquático 
- aéreo 

 Características, dimensões, tara e lotação 
2.4. Transporte combinado e transporte 
segmentado 
 

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

13 a 30/04  
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3.1. Identificar transportes através dos 
modais e tipos de equipamento para carga e 
descarga. 
 
3.2. Elaborar roteirização, programação de 
frotas, controle de riscos e cálculo de custos 
do frete. 
 
3.3. Utilizar sistemas de roteirizadores e 
rastreadores que auxiliam no planejamento, 
operação e monitoramento do transporte. 
 
 

3.1. Dimensionamento de frotas no transporte 
rodoviário de cargas: 

 previsão de demanda  

 dimensionamento de frota para uma demanda 
conhecida 

 ampliação e terceirização de frota 

 especificação e avaliação de veículos 
 
 

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

 

04 a 22/05  
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3.4. Selecionar sistemas utilizados para 
planejamento e monitoração das entregas e 
coletas. 
 
3.5. Identificar provedores de serviço de 
transporte e critérios utilizados para 
seleção. 
 
3.6.Identificar legislação, processos e 
documentação nas operações de 
transportes 
 
3.7. Identificar elementos de custos que 
compõem o frete 
 

3.2. Operação de frotas 

 coleta e distribuição 

 número de zonas, periodicidade e frota 
necessária 

 roteirização 

 distância percorrida e tempo de ciclo 

 prazos 
3.3. Controle da operação 
 
3.4. Previsão de custos operacionais: 

 classificação dos custos 

 fatores que influenciam nos custos 

 métodos de cálculo de custos operacionais 

 cálculo de depreciação, manutenção e 
remuneração do capital 

 
3.5. Acomodação de cargas 
Normas técnicas e legislação: 

 embalagens de transporte 

 lotação, carga fracionada, líquida, carga viva, 
perecíveis, medicamentos e cargas em geral 

 sistemas de fixação de cargas; NBR’s 

 Código Nacional de Trânsito 

 regulamentação do transporte e trânsito de 
cargas e veículos especiais 

 Código Tributário Nacional 

 documentos fiscais 

 circulação de mercadorias 
 

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

25 a 12/06  
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4.1. Aplicar legislação especifica para o 
transporte de cargas perigosas 
4.2. Identificar riscos de impactos 
ambientais 
 

4. Manuseio e transporte de produtos perigosos: 

 operação 

 legislação 

 meio ambiente  
 

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

15/06 a 
07/07  
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Componente Curricular:           Gestão de Transportes                                                                      Módulo:   III 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) e 
Procedimentos de 

Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Analisar a infraestrutura 
dos sistemas de transporte 
do país. 
 
 
 
 

1.1.Identificar a importância dos 
transportes no desenvolvimento 
econômico e o seu papel na 
Logística. 
1.2. identificar as variáveis e 
restrições geográficas que 
afetam o planejamento do 
transporte urbano e de cargas. 
1.3. Mapear a situação atual da 
infraestrutura de transportes e os 
desafios para a Logística. 
 
 

Avaliação Prática e 
Escrita 

Clareza, coerência , 
precisão e criticidade. 

Organizar respostas 
de forma clara e 
objetiva.  

2. Selecionar o modal de 
transporte para atendimento 
dos usuários de acordo com 
as especificidades da carga. 

2.1. Identificar os sistemas de 
intermodalidade e 
multimodalidade como 
alternativas do transporte 

Pesquisa e 
Apresentação 

Clareza de Idéias: 
Oral e Escrita  

Desempenho prático 
que evidencie: 
- as técnicas 
utilizadas na 
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 2.2. Identificar as variáveis que 
permitam auxiliar na escolha e 
decisão do serviço de transporte 

obtenção das 
informações. 

3. Analisar as necessidades 
de serviços de transporte 
para planejamento, 
operação e monitoração. 
 

3.1. Identificar transportes 
através dos modais e tipos de 
equipamento para carga e 
descarga. 
3.2. Elaborar roteirização, 
programação de frotas, controle 
de riscos e cálculo de custos do 
frete. 
3.3. Utilizar sistemas de 
roteirizadores e rastreadores que 
auxiliam no planejamento, 
operação e monitoramento do 
transporte. 
3.4. Selecionar sistemas 
utilizados para planejamento e 
monitoração das entregas e 
coletas. 
3.5. Identificar provedores de 
serviço de transporte e critérios 
utilizados para seleção. 
3.6.Identificar legislação, 
processos e documentação nas 
operações de transportes 
3.7. Identificar elementos de 
custos que compõem o frete 

Avaliação Prática e 
Escrita 

Clareza, coerência , 
precisão e criticidade 

Organizar respostas. 
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4. Interpretar procedimentos 
para transporte de cargas 
perigosas e suas 
conseqüências ao meio 
ambiente. 
 
 

4.1. Aplicar legislação especifica 
para o transporte de cargas 
perigosas 
4.2. Identificar riscos de 
impactos ambientais 
 

Avaliação Prática e 
Escrita 

Clareza, coerência , 
precisão e criticidade 

Organizar respostas. 
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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).  

 Vídeos 

 Publicações Especializadas 

 Páginas da WEB relacionadas à área 
 

 

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. 

 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Luciano Alves Gimenez 

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 Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município: Franca 

Eixo tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional  de Técnico em Logística  

Qualificação:  Técnica de Ensino Médio de Assistente de Logística 

Componente Curricular: Logística Internacional e Economia 

Módulo: III C.H. Semanal: 2,5 

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 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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transportes e cargas.  

 Identificar e classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de 
materiais.  

Trabalhar de acordo com as normas de saúde e segurança no trabalho.  

 Utilizar processos de entrada, processamento e saída de materiais, atendendo as políticas da 
organização e a legislação vigente.  

 Atender às normas e legislações ambientais.  

 Aplicar as ferramentas da gestão da qualidade no desenvolvimento das diversas atividades 
logística.  

 Utilizar sistemas operacionais para auxiliar a gestão dos processos logísticos.  

Identificar e aplicar a legislação fiscal e tributária que regula as atividades de comercialização de 
produtos e serviços.  

Pesquisa e estudar a viabilidade econômica e financeira para feito de planejamento produtivo.  
 
ATIVIDADES 

Utilizar as informações referentes à economia que auxiliará nas decisões da atividade logística.  

 

 

 

o exterior.  

Identificar os tipos de negociação - INCOTERMS  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        Componente Curricular: Logística Internacional  e   Economia                                           Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

 
1 

 
 
 

  
2 

 
 
3 

 
Selecionar informações para subsidiar 
análise sobre comércio exterior na compra 
e venda de insumos, máquinas, 
equipamentos e produtos em geral. 

 
 Analisar processos envolvidos nas 
operações de importação e exportação. 

 
Correlacionar os pontos essenciais de uma 
politica de econômica e sua aplicação no 
planejamento logístico 

 
 
 
 

1.1 
 

 
 
1.2 
 
2.1 

 
 
 

2.2 
 

2.3 
 

2.4 
 

2.5 
 
 
6 

 

Coletar dados e elaborar e apresentar relatórios 
sobre recursos internos e capacidade da 
organização. 
 
Identificar potencial do mercado externo. 
 
Registrar as etapas da operação de importação e 
exportação: negociação, aspectos cambiais, 
operações especiais e incentivos fiscais. 
 
Relacionar documentação necessária para os 
processos de importação e exportação. 
Aplicar legislação, tratados, convenções e 
acordos bilaterais sobre o  comércio exterior. 
Usar procedimentos documentais referentes à 
importação e exportação. 
Enumerar  incidências de taxas aplicadas ao 
comercio exterior 
 
Utilizar os conhecimentos de Economia no 
planejamento logístico 
 
 

1 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
4 

 
5 

Planejamento estratégico e o Marketing 
internacional 
Comércio exterior: conceitos básicos, visão 
geral sobre a política comercial brasileira; 
órgãos governamentais intervenientes e 
promotores da política comercial 
 Organismos internacionais e acordos 
comerciais entre países. 

 Mercosul 

 Aladi 

 Mercado Comum Europeu 

 outros 
 
Tipos e papeis dos diversos atores no 
comércio exterior: 

 indústrias, comércios, prestadores de 
serviços 

 operadores logísticos 

 órgãos governamentais 
 
Noções de Negociação: 
 – INCOTERMS 
 
Aspectos administrativos do comércio exterior: 
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6 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
8 
 

importações e exportações definitivas e não 
definitivas, nacionalização, regimes aduaneiros 
 
 SISCOMEX: 

 tipos de Mercadorias:  
o nomenclaturas e classificação fiscal de 

mercadorias 
o documentos comerciais e financeiros 

nas operações de Comércio Exterior 
o certificados de origem 

 
Câmbio e modalidades de pagamentos e 
recebimentos no comércio exterior:  

 incentivos fiscais   
 
Introdução à Teoria Econômica 
Lei da escassez 
Macroeconomia 
Contabilidade nacional 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Logística Internacional  e  Economia                                          Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Coletar dados e elaborar e 
apresentar relatórios sobre 
recursos internos e capacidade 
da organização 
Identificar potencial do 
mercado externo 

Planejamento estratégico e o 
Marketing internacional 
 

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 

  
Coletar dados e elaborar e 
apresentar relatórios sobre 
recursos internos e capacidade 
da organização 
Identificar potencial do 
mercado externo 
 

Comércio exterior: conceitos 
básicos, visão geral sobre a 
política comercial brasileira; 

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
Trabalhos  
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 

24/02 a 26/02 
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Coletar dados e elaborar e 
apresentar relatórios sobre 
recursos internos e capacidade 
da organização 
Identificar potencial do 
mercado externo 

Órgãos governamentais 
intervenientes e promotores da 
política comercial  

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
 
Trabalhos 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 
 

27/02 a 06/03 

 
Aplicar legislação, tratados, 
convenções e acordos 
bilaterais sobre o  comércio 
exterior. 
 

Organismos internacionais e 
acordos comerciais entre países. 

 Mercosul 

 Aladi 

 Mercado Comum Europeu 

 outros 
 
 

Demonstração de Teorias 
Trabalhos Práticos 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

07/03 a 20/04 

Registrar as etapas da 
operação de importação e 
exportação: negociação, 
aspectos cambiais, operações 
especiais e incentivos fiscais. 
 
 

Tipos e papeis dos diversos atores 
no comércio exterior: 

 indústrias, comércios, 
prestadores de serviços 

 operadores logísticos 

 órgãos governamentais 
 

Demonstração de Teorias 
Pesquisa 
Trabalhos Práticos 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

21/04 a 30/04 
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Registrar as etapas da 
operação de importação e 
exportação: negociação, 
aspectos cambiais, operações 
especiais e incentivos fiscais. 
 
 

Noções de Negociação: 
– INCOTERMS 
 

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
Trabalhos 
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

01/04 a 10/04 

Relacionar documentação 
necessária para os processos 
de importação e exportação. 
 

Aspectos administrativos do 
comércio exterior: importações e 
exportações definitivas e não 
definitivas, nacionalização, 
regimes aduaneiros  
 SISCOMEX: 
 

Aula Expositiva 
Trabalhos  
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

11/04 a 11/05 

 
Usar procedimentos 
documentais referentes à 
importação e exportação. 
 

tipos de Mercadorias:  
o nomenclaturas e 

classificação fiscal de 
mercadorias 
o documentos comerciais e 

financeiros nas operações de 
Comércio Exterior 
o certificados de origem 

 
 

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
Trabalhos 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

12/05 a 02/06 
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Enumerar  incidências de taxas 
aplicadas ao comercio exterior 
 

Câmbio e modalidades de 
pagamentos e recebimentos no 
comércio exterior:  

 incentivos fiscais   
 

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
Estudo de Casos 
Trabalhos  
 
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

03/06 a 17/06 

Utilizar  os conhecimentos de 
Economia no planejamento 
logístico 
 
 

Introdução à Teoria Econômica 
Lei da escassez 
Macroeconomia 
Contabilidade nacional 
 

Demonstração de Teorias 
Aula Expositiva 
Pesquisa 
Trabalhos  
Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

18/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Logística Internacional  e  Economia                                       Módulo: III 

Competências Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

1. Selecionar 
informações para 
subsidiar análise 
sobre comércio 
exterior na compra 
e venda de 
insumos, 
máquinas, 
equipamentos e 
produtos em geral. 

 
  

 
 

 

Coletar dados e elaborar e apresentar relatórios sobre 
recursos internos e capacidade da organização. 
 
Identificar potencial do mercado externo. 
 

. Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

Clareza,  pontualidade, 
participação, precisão, 
interesse e coesão.. 

Desempenho que 
evidencie a capacidade 
de coletar dados sobre 
recursos internos e 
capacidade da 
organização, elaborar e 
apresentar relatórios 
sobre os dados 
coletados e identificar 
potencial do mercado 
externo. 
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2. Analisar processos 
envolvidos nas 
operações de 
importação e 
exportação. 

 
 

 Registrar as etapas da operação de importação e 
exportação: negociação, aspectos cambiais, operações 
especiais e incentivos fiscais. 
 
Relacionar documentação necessária para os 
processos de importação e exportação. 
Aplicar legislação, tratados, convenções e acordos 
bilaterais sobre o  comércio exterior. 
Usar procedimentos documentais referentes à 
importação e exportação. 
Enumerar  incidências de taxas aplicadas ao comercio 
exterior 
 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

Precisão, organização , 
cumprimento de prazo, 
participação e interesse.  

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

3. Correlacionar os 
pontos essenciais 
de uma politica de 
econômica e sua 
aplicação no 
planejamento 
logístico 

Utilizar os conhecimentos de Economia no 
planejamento logístico 
 

Avaliação escrita 
Observação direta 
Outros 
 

Precisão, organização , 
cumprimento de prazo, 
participação e interesse 

evidencie a capacidade 
de coletar dados sobre 
recursos internos e 
capacidade da 
organização, elaborar e 
apresentar relatórios 
sobre os dados 
coletados e identificar 
potencial do mercado 
externo. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Vídeos, palestras,Sites da web e publicações especializadas 
      BIBLIOGRAFIA: 

   SUGESTÃO DE BIBLIOGRAFIA 

   DIAS, Rodrigues – Comércio Exterior – Editora Atlas 

   VASCONCELLOS – E-Commerce nas Empresas Brasileiras – Editora Atlas 

   VALENTE, Amir Mattar; PASSAGLIA, Eunice; NOVAES, Antônio Galvão  

      CAIXETA, Filho; José Vicente; MARTINS, Ricardo Silveira – Gestão Logística de Transporte de 
Cargas – Editora Atlas 

 

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

 
Os estudos de recuperação serão inseridos nas  atividades diárias, com recursos e metodologias 
diferenciados e os resultados obtidos nos estudos de recuperação integrarão o aproveitamento do 
período letivo 

 
 
 

VII– 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  

Etec Dr. Júlio Cardoso  

Código: 078 Município : Franca – São Paulo  

Eixo Tecnológico: Gestão de Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística  

Qualificação: 

Componente Curricular: Logística Reversa  

Módulo:III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio 

 

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. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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 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 programação para manutenção de máquinas e equipamentos. 

 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:   LOGÍSTICA  REVERSA                                                                                                                 Módulo: III  
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 

Identificar os conceitos da logística reversa 
e sua aplicabilidade.  
 
 Analisar e selecionar a cadeia da logística 
reversa para agregar valor ao produto e/ ou 
serviço, com redução de custos e dos 
impactos ambientais.  
 
 
 Distinguir e solucionar os canais de 
distribuição mais favoráveis a logística 
reversa e aplicar os indicadores de 
desempenho.  
 
 
Analisar os conceitos e a evolução do 
desenvolvimento sustentável.  
 
 
 

Avaliar as características dos 
diferentes canais de distribuição.  

1. 
 
 
2. 
 
 
 
3. 
 
 
4 
 
 
 
 
5. 
 
 
5.1 
 
 
 
 
 
 

Entender os conceitos da logística reversa e suas 
áreas de atuação.  
 
Utilizar os princípios da logística reversa na 
cadeia de suprimentos, bem como selecionar os 
sistemas de planejamento, operação e controle do 
fluxo e informações da logística reversa. 
  
 Verificar as normas de certificação ambiental no 
Brasil.  
 
Indicar conceitos de desenvolvimento sustentável 
na aplicação de insumos e matérias-primas, 
resíduos industriais e de consumo e na agregação 
de valores.  
 
 Listar os fatores que participam dos canais de 
distribuição, visando custo, reutilização ou 
descarte responsável.  
 

Aplicar processos de avaliação de 

desempenho na logística reversa.  
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
2. 
 
3. 
 
 
 
 
 
 
4. 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 

Logística Reversa:  
surgimento da logística reversa;  

 
 

 
 
Cadeia de suprimentos verde:  

 
 
Logística reversa no Brasil:  

 
 

 ambientais;  
 

 
– ISO 14000  

 
Desenvolvimento sustentável:  

-primas;  
– 3Rs;  

 
o resíduos industriais;  

o resíduos de consumo;  

o custos;  

o valor agregado  

 

 

 Canais de distribuição de logística reversa:  

reversa;  
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6.  

 
 
 
 Indicadores de desempenho da logística reversa  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular:                                                                                                                   Módulo: 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

 
Apresentação das Bases 
Tecnológicas , Competências e 
Habilidades  . Metodologia .  

Dinâmica de Grupo , Apresentação por Slides  09/02 a 13/02  

Entender os conceitos da logística 
reversa e suas áreas de atuação.  
 

Logística Reversa:  
 

 

reversa 

Atividade em Grupo sobre a Logística Reversa na 
Prática , revista Tecnologística para abordagem do 
conceito no cotidiano dos alunos . 

 
19/02 a 27/02  

Entender os conceitos da logística 
reversa e suas áreas de atuação.  
 

Logística Reversa:  
 

 

reversa 

Assistir documentário : Uma verdade inconveniente – Al 
Gore para posterior debate em sala sobre os Impactos 
do Homem  e a Necessidade da Prática da Logística 
Reversa 

02/03 a 20/03  

Utilizar os princípios da logística 
reversa na cadeia de suprimentos, 
bem como selecionar os sistemas 
de planejamento, operação e 
controle do fluxo e informações da 
logística reversa. 
 

Cadeia de suprimentos verde:  

suprimento verde 

Aula Expositiva sobre Cases de Empresas da nossa 
região que tem a cadeia de suprimentos verdes . 
Distribuição de folders de empresas que divulgam esta 
prática , assim como recursos de multimídia para 
exposição de vídeos que exemplificam esta prática . 

 
23/03 a 10/4  

Verificar as normas de certificação 
ambiental no Brasil.  
 

Logística reversa no Brasil:  
 

 
 
 

sos e tóxicos;  
– ISO 14000  

 
 

Visita a Biblioteca da escola para consulta ao acervo 
para elaboração de pesquisa sobre as leis ambientais 
brasileiras sob orientação da professora para posterior 

exposição em sala .  

 
13/04 a 30/4  
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Verificar as normas de certificação 
ambiental no Brasil.  
 

Logística reversa no Brasil:  
 

 
 
 

 
– ISO 14000 

Palestra do gestor de Logística e Métodos de uma 
empresa local que tenha certificação da ISO 14000 , 
para uma mesa redonda na qual os alunos possam 
questioná-lo tendo a professora como mediadora .  
Apresentação de relatório sobre o evento .  

04/05 a 15/5  

Indicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável na 
aplicação de insumos e matérias-
primas, resíduos industriais e de 
consumo e na agregação de 
valores.  
 
 

Desenvolvimento sustentável:  
-primas;  

– 3Rs;  
 

o resíduos industriais;  
o resíduos de consumo;  
o custos;  
o valor agregado  
 
 

Aula expositiva sobre os conceitos de Reciclagem e 
identificação desta prática na escola .  
 
Atividade dirigida com pesquisa no laboratório de 
informática  sobre as práticas de reciclagem utilizadas 
no mundo contemporâneo e seus reflexos . 

 
18/5 a 5/06  

Listar os fatores que participam 
dos canais de distribuição, visando 
custo, reutilização ou descarte 
responsável 

Canais de distribuição de logística 
reversa:  

logística reversa;  
 

 

Atividade em grupo na sala com materiais trazidos pela 
professora para elaboração de seminário . 

 
08/6 a 26/6 

Aplicar processos de avaliação de 
desempenho na logística reversa.  
 
 

Indicadores de desempenho da 
logística reversa  
 
 

Aula expositiva e atividade dirigida  
 

29/6 a 07/7 

 
 
 

 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 
Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM LOGÍSTICA   
Componente Curricular: LOGÍSTICA REVERSA . 
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Competência 
 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos 
de Avaliação 

Critérios de                         
Desempenho 

Evidências de 
Desempenho 

 
1. Estabelecer relações 
entre a política de 
qualidade da empresa e 
as operações logísticas 
de: entrada, 
transformação e saída. 
 
2. Identificar nos 
controles internos dos 
processos operacionais 
logísticos desvios de 
qualidade. 
 
3. Diagnosticar os 
desvios de qualidade 
relativos aos processos 
de logística. 
 
4. Analisar causas dos 
desvios de qualidade. 
 
5. Identificar 
características de 
processos de produção e 

1.1. Aplicar teorias de qualidade 
1.2. Identificar políticas de 
qualidade total nas organizações. 
1.3. Identificar as operações 
logísticas das organizações. 
1.4. Identificar os diversos 
processos que permitem a detecção 
e prevenção de problemas que 
afetam a qualidade total. 
 
2.1. Atender os procedimentos de 
controle de qualidade de 
suprimentos, de produção de 
produtos e serviços e dos processos 
de entrega aos clientes. 
2.2. Utilizar a documentação 
necessária para registrar os 
processos e seu acompanhamento. 
2.3. Acompanhar níveis dos 
serviços de logística de entrada, 
produção e de saída.  
 
3.1. Identificar os desvios de 
qualidade e emitir relatórios de 
diagnósticos. 

 
 
 
 
 
 
Avaliação  
Escrita 
 
Pesquisas 
 
Estudo de 
Casos 
 
Estudo dirigido 

 
 
 
 
 
 
Clareza, precisão e 
coesão. 
 
Cumprimento de prazos 
 
Fidelidade às fontes 
consultadas 
 
Viabilidade 
 
Capacidade de se 
atualiza tecnicamente 
aplicando na prática 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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.  
 
Síntese escrita ou 
oral da proposta de 
solução do problema 
utilizando-se da 
criatividade e da 
inovação. 
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as necessidades 
logísticas para o correto 
desempenho 
operacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.1. Selecionar as ferramentas de 
qualidade para aplicação em 
situações problema. 
4.2. Aplicar as ferramentas de 
qualidade para identificação das 
causas. 
4.3. Propor correções com base nos 
resultados da aplicação das 
ferramentas de qualidade. 
4.4. Acompanhar melhorias 
definidas pela organização. 
 
5. Utilizar diferentes tipos de 
operações logísticas de produção, 
de acordo com as condições de 
leiaute e sistemas de produção 
adotados. 
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Centro Paula Souza –2015 

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 
 

LEITE, Paulo Roberto- LOGISTICA REVERSA- Editora Makron Books , 

   DEMAJOROVIC, Jacques. Sociedade de risco e responsabilidade socioambiental. 
São Paulo: Senac, 2000. 

DONDIRE, Denis.  Gestão Ambiental na Empresa. 2 ª. ed. São Paulo: Atlas, 1999 

KINLAW, Dennis C. – Empresa Competitiva Ecológica – Editora Makron Books 

   MOREIRA, Naria Suely. Estratégia e Implantação do Sistema de Gestão Ambiental. 2 
ª.ed. Rio de Janeiro: EDG, 2001. 
 

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. 

 
 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Andréia Luzia Bernardes Inocêncio  

Assinatura:                                                                                        Data: 09/02/2015 

 

VII – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

          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, 15 de Março de 2015. 
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Centro Paula Souza –2015 

 
EZEQUIEL MENDONÇA 

Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Centro Paula Souza –2015 

 
 
 
 
 
 

d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ETEC Doutor Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de Técnico em Logística 

Qualificação:  Módulo: III 

Componente Curricular: Legislação Tributária  

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

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

 

 Elaborar relatórios, informes e documentos para subsidiar, em instâncias superiores, 
elaborações e alterações das diversas formas de planejamento tributário; 

 Aplicar cálculos de custos logísticos. 

 Auxiliar na realização do planejamento patrimonial. 

 Verificar notas fiscais e conhecimentos de frete. 

 Confrontar notas e pedidos. 

 Enviar documentos fiscais para o setor contábil 
Identificar os custos existentes em tributos de forma em geral. 
 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º semestre 
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Centro Paula Souza – 2015  

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
Componente Curricular: Legislação Tributária                    Módulo: III 

 
N
º 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
 
 

2 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

Correlacionar o 
significado dos tributos 
e suas abrangências.  
 
 
Correlacionar 
documentos fiscais, 
base de cálculo dos 
impostos e valor dos 
mesmos.  
 
Analisar exigências 
fiscais legais nas 
operações de 
importações e 
exportações de 
mercadorias.  
 
Associar as exigências 
da legislação tributária 
aplicadas sobre: 
Operador logístico, 
armazém geral, centro 
de distribuição e 
depósito fechado.  

1.1 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 

Identificar os principais impostos e tributos e 
sua aplicação nas operações logísticas  
 
 
 
Cumprir exigências legais e tributárias no 
preenchimento dos documentos fiscais.  
 
 
 
 
Elaborar cálculos, com base nos documentos 
fiscais, para definir os valores dos impostos e 
tributos de conformidade com sua 
aplicabilidade.  
 
 
 
 
Identificar os aspectos da legislação tributária 
que se apliquem sobre: operador logístico, 
armazém geral, centro de distribuição e 
depósito fechado.  

1.1 
 
 
 
 
 

2.1 
 
 
 
 
 

3.1 
 
 
 
 
 
 

4.1 
 
 
 

1. Regimes tributários:  
 

 
 

o real e presumido  
 
Conceitos tributários aplicados a logística:  

 
 

 
 

  
Documentos fiscais:  

 
mento de transporte  

 
 
 
 
Aspectos tributários incidentes sobre:  

depósitos fechados  
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Centro Paula Souza – 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Legislação Tributária                    Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  
Procedimentos 

Didáticos 
Cronograma / Dia e Mês 

1 - Identificar os principais 
impostos e tributos e sua 
aplicação nas operações 
logísticas  

 

Regimes tributários:  
as  

 

 
Aulas expositivas 
Trabalhos Práticos 
Pesquisas  
 

09/02 a 23/02 

 
 

 

 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas 
 

24/02 a 10/03 

 Real  
 

 
Aulas expositivas 
Trabalhos Práticos 
Pesquisas  
 

11/03 a 26/03 

 
 lucro Presumido  

 

Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
 

27/03 a 09/04 

2 - Cumprir exigências legais e 
tributárias no preenchimento 
dos documentos fiscais.  
 

Conceitos tributários aplicados a logística:  
 

 
 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Trabalhos Práticos 

10/04 a 23/04 

 
 

Aulas expositivas 
Trabalhos Práticos 
 

24/04 a 07/05 
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Centro Paula Souza – 2015  

3 - Elaborar cálculos, com base 
nos documentos fiscais, para 
definir os valores dos impostos 
e tributos de conformidade com 
sua aplicabilidade.  
 

Documentos fiscais:  
 

 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Trabalhos Práticos 
 

08/05 a 21/05 

Documentos fiscais:  
conhecimento de frete;  

 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Trabalhos Práticos 
 

22/05 a 02/06 

4 - Identificar os aspectos da 
legislação tributária que se 
apliquem sobre: operador 
logístico, armazém geral, 
centro de distribuição e 
depósito fechado. 

Aspectos tributários incidentes sobre:  
 e armazém geral. 

Aulas expositivas 
Aulas práticas 
Estudos de Casos 
Pesquisas  
Trabalhos Práticos 
 

03/06 a 17/06 

Aspectos tributários incidentes sobre:  
stribuição e depósitos fechados. 

 

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

 

18/06 a 07/07 
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Centro Paula Souza – 2015  

IV –Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Legislação Tributária                    Módulo: III 
 

Competência 
(por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

Correlacionar o significado 
dos tributos e suas 
abrangências.  
 

Identificar os principais impostos e 
tributos e sua aplicação nas operações 
logísticas  
 

 
Avaliação Prática e Escrita 
Estudos de caso. 

 
Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

 
Organizar respostas de forma 
clara e objetiva. 

Correlacionar documentos 
fiscais, base de cálculo dos 
impostos e valor dos 
mesmos.  

Cumprir exigências legais e tributárias 
no preenchimento dos documentos 
fiscais.  
 

 
Pesquisa e Atividades em 
sala de aula. 

 
Clareza de Idéias: Oral e 
Escrita 

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

Analisar exigências fiscais 
legais nas operações de 
importações e exportações 
de mercadorias.  

Elaborar cálculos, com base nos 
documentos fiscais, para definir os 
valores dos impostos e tributos de 
conformidade com sua aplicabilidade.  
 

Trabalho em grupo para 
avaliação. 
 

Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

Utilização correta dos dados 
assimilados para construção 
de nova proposta para a 
questão levantada. 

Associar as exigências da 
legislação tributária 
aplicadas sobre: Operador 
logístico, armazém geral, 
centro de distribuição e 
depósito fechado. 

 
Identificar os aspectos da legislação 
tributária que se apliquem sobre: 
operador logístico, armazém geral, 
centro de distribuição e depósito 
fechado. 

 
Trabalho em grupo para 
avaliação. 
 

 
Clareza, coerência, 
precisão e criticidade. 

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

 Estudos de caso 

 Sites governamentais 

 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: 
 
YOSHITAKE, Mariano. Manual de Controladoria Financeira, IOB. 
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade Básica, Editora Saraiva. 
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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Centro Paula Souza – 2015  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etec  

Etec: Dr. Júlio Cardoso 

Código: 078 Município: Franca 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional de TÉCNICO EM LOGISTICA 

Qualificação: Técnica de Ensino Médio de Assistente de Logística 

Componente Curricular: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Módulo:III C. H. Semanal: 2,5 

Professor: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti. 

 

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

 
 

O TÉCNICO EM LOGÍSTICA deverá Identificar e classificar áreas de riscos nos 

setores de recebimento, produção e distribuição de materiais, e  trabalhar de 

acordo com as normas de saúde e segurança no trabalho.   

Plano de Trabalho Docente – 2015 
 

Ensino Técnico 
1º Semestre 
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Centro Paula Souza – 2015  

 

 

 

 

E nas áreas de atividades, deve praticar no ambiente de trabalho medidas de 

Saúde e Segurança aplicando os conceitos da segurança do trabalho, 

contribuindo com o sistema de prevenção de acidentes, especificar Equipamento 

de Proteção Individual ( EPI) e  de Equipamento de Proteção Coletivo (EPC), 

além de auxiliar no dimensionamento da Comissão Interna de Prevenção de 

Acidentes (CIPA), da utilização de cores como instrumento de segurança e dos  

programas de saúde e segurança no trabalho.   
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular. 

Componente Curricular: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO                                                                                                                  
Módulo: III 
 

 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1   
 
2 
3     

1. Analisar os fundamentos básicos 
da segurança do trabalho. 
 2. Analisar a utilização EPI’s e 
EPC’s.  
3. Interpretar e aplicar a Legislação 
e as normas técnicas referentes à 
prevenção de acidentes no trabalho 
devido à exposição a agentes de 
risco. 4. Selecionar métodos 
específicos de segurança do 
trabalho na logística. 

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

1.1 Aplicar princípios e normas 
específicas de segurança no trabalho.  
2.1. Identificar EPI´s e EPC´s para a 
prevenção de acidentes do Trabalho.  
3.1. Definir causas e indicar as 
consequências de acidentes no trabalho 
no setor logístico.  
3.2. Aplicar as providências legais em 
caso de acidentes no trabalho.  
3.4. Executar os procedimentos técnicos 
de medição dos agentes de risco na 
logística.  
4.1. Utilizar cores como instrumento de 
segurança 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
4 
 
5 

1. Segurança do Trabalho:  conceito, 
aplicação e legislação;  acidente do 
trabalho; conceito legal e 
prevencionista;  comunicação de 
acidente de trabalho – cat  
2. Equipamento de Proteção:  coletiva 
e individual :definição , NR 6  
3. Segurança do Trabalho e a 
Logística: NR 11 – transporte, 
movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais; programas de 
saúde e segurança;  PCMSO; PPRA ; 
proteção contra incêndios; formas de 
propagação; formas de combate; NR 
23  
4. Elaboração do Mapa de risco 
aplicado às atividades logísticas  
5. Cores na Segurança do Trabalho: 
introdução; sinalização de segurança; 
sinalização para armazenamento de 
substâncias perigosas; símbolos para 
identificação dos recipientes na 
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movimentação de materiais; rotulagem 
preventiva. 
 
 
 

 
 
III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

 
Componente Curricular: SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO                                                                         Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1 Aplicar princípios e 
normas específicas de 
segurança no trabalho. 

1. Segurança do Trabalho: 
conceito, aplicação e legislação; 
acidente do trabalho; conceito 
legal e prevencionista;  
comunicação de acidente de 
trabalho – cat. 

Aula expositiva com uso de Power 
Point (PPT),e técnicas de 
dramatização de situações problemas 
da realidade do aluno. 

 
13/02 à 27/02 
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2.1. Identificar EPI´s e 
EPC´s para a prevenção 
de acidentes do Trabalho. 

2. Equipamento de Proteção: 
coletiva e individual: definição e 
NR 6. 

Pesquisa com utilização de internet 
em sala de aula em site afins, com 
apresentação do conteúdo em forma 
de seminário. 

 
06/03 à 20/03 

 

3.1. Definir causas e 
indicar as consequências 
de acidentes no trabalho 
no setor logístico. 
 

3. Segurança do Trabalho e a 
Logística: NR 11 – transporte, 
movimentação, armazenagem e 
manuseio de materiais;  
- programas de saúde e 
segurança; PCMSO; PPRA; 
 

Aula expositiva com uso de quadro 
negro com utilização de participação 
dialogada, e demonstração pratica dos 
equipamentos de combate incêndio. 

 
27/03 à 17/04 

3.2. Aplicar as 
providências legais em 
caso de acidentes no 
trabalho 

3. Segurança do Trabalho e a 
Logística: - proteção contra 
incêndios: formas de 
propagação, formas de 
combate, NR 23. 

Apresentação de recursos de 
seminários com  roteiro e bibliografia 
entregue previamente. 

 
24/04 à 15/05 

3.4. Executar os 
procedimentos técnicos 
de medição dos agentes 
de risco na logística. 

4. Elaboração do Mapa de risco 
aplicado às atividades logísticas 

Pesquisa em internet em sala de aula 
em site a fins. 
 

 
22/05 à 12/06 

4.1. Utilizar cores como 
instrumento de segurança 

5. Cores na Segurança do 
Trabalho: introdução; 
sinalização de segurança; 
sinalização para 
armazenamento de substâncias 
perigosas;  

Utilização de dinâmica de recortes e 
colagem com apresentação em forma 
de cartazes ilustrativos para a 
comunidade escolar. 
 

19/06  à 2106 
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4.1. Utilizar cores como 
instrumento de segurança 

5. Cores na Segurança do 
Trabalho símbolos para 
identificação dos recipientes na 
movimentação de materiais; 
rotulagem preventiva. 

Pesquisa em ambientes de trabalho 
com a confecção de relatórios e 
apresentação em forma de roda de 
conversa. 

28/06 à 03/07 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
IV - Plano de Avaliação de Competências 

 

Competência Indicadores de Domínio 
Instrumento(s) e 

Procedimentos de 
Avaliação1 

Critérios de 
Desempenho 

Evidências de Desempenho 

1. Analisar os 
fundamentos básicos da 

1.1 Aplicar princípios e normas 
específicas de segurança no 

Pesquisa e apresentação 
escrita / oral 

O aluno deve demonstrar 
precisão, clareza, coesão, 

 
Respostas dadas de 
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segurança do trabalho. 
2. Analisar a utilização 
EPI’s e EPC’s. 3. 
Interpretar e aplicar a 
Legislação e as normas 
técnicas referentes à 
prevenção de acidentes 
no trabalho devido à 
exposição a agentes de 
risco. 4. Selecionar 
métodos específicos de 
segurança do trabalho 
na logística 
 

trabalho. 

 2.1. Identificar EPI´s e EPC´s 
para a prevenção de acidentes 
do Trabalho.  

3.1. Definir causas e indicar as 
consequências de acidentes no 
trabalho no setor logístico.  

3.2. Aplicar as providências 
legais em caso de acidentes no 
trabalho.  

3.4. Executar os procedimentos 
técnicos de medição dos 
agentes de risco na logística. 
4.1. Utilizar cores como 
instrumento de segurança 

 

 
Elaboração de material 
áudio visual . 
  
Relatório de trabalho de 
campo e de estudos. 
 
Avaliação escrita 
individual 
 
Entrega de sinopses de 
consultas bibliográficas 
 
Seminários 
 
Simulações  e 
dramatização. 
 

rapidez, criticidade, a 
partir do  desempenho do 
aluno  avaliado.  
 
Desenvolver as 
competências na 
organização de simulação 
de situações problema da 
realidade. 
 
Atinge critério satisfatório 
na avaliação escrita. 

forma clareza e com 
linguagem apropriada. 
 
 
Síntese oral e escrita à 
proposta dos temas, de 
forma coerente, dando 
informações de 
relevância. 
 
 
Participa com evidencia 
nas dramatizações e 
atividades de pesquisas. 
 
Apresenta registros das 
atividades com uso 
adequado da linguagem 
escrita. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

Utilização de quadro negro, computador, projetor multimídia, flip chat, tesoura, caneta 
pincel, cola e fita adesiva. 
Bibliografia: 

 Segurança e Medicina do Trabalho - Manuais de Legislação - 73ª Ed. 2014 - Equipe Atlas. 

 Manual Legislação em Segurança e Medicina do Trabalho. Publicação produzida pela 
Fiesp/Ciesp.Edição: 2003. 

 Livro do Trabalhador, Da Indústria, Transportes, Pesca e Comunicações. São Paulo. Sesi/ 
Senai. 

 Aparecido Francisco Palmieri e Hélio Rubens Jacintho Pereira Jr - SEGURANÇA DO TRABALHO 
NO SETOR DE LOGÍSTICA Revista Complexus – Faculdade de Engenharia e Arquitetura – 
Ceunsp, Salto/SP, Ano. 03, N.5, P. 83-105, Maio de 2012. Disponível Em: www.engenho.info. 

 Sites e blog www.segurancanotrabalho.eng.br/ WWW.saudeetrabalho.com.br, / 
http://www.comexblog.com.br/  

 

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. 

 

VI – Identificação: 

Nome do professor: Isabel Aparecida Cangemi Gregorutti 

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. 

http://www.segurancanotrabalho.eng.br/
http://www.saudeetrabalho.com.br/
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Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 
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Atribuições 

Utilizar sistemas e processos adequados para o planejamento, programação e controle de 
transportes e cargas.  

 Identificar e classificar áreas de riscos nos setores de recebimento, produção e distribuição de 
materiais.  

Trabalhar de acordo com as normas de saúde e segurança no trabalho.  

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: Tecnologia da Informação  

Módulo: III C.H. Semanal: 5,0 

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. 

Plano de Trabalho Docente – 2015 

 
Ensino Técnico 

1º Semestre 
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 Utilizar processos de entrada, processamento e saída de materiais, atendendo as políticas da 
organização e a legislação vigente.  

 Atender às normas e legislações ambientais.  

 Aplicar as ferramentas da gestão da qualidade no desenvolvimento das diversas atividades 
logística.  

 Utilizar sistemas operacionais para auxiliar a gestão dos processos logísticos.  

Identificar e aplicar a legislação fiscal e tributária que regula as atividades de comercialização de 
produtos e serviços.  

Pesquisa e estudar a viabilidade econômica e financeira para feito de planejamento produtivo.  
 
Atividades 


Cooperar no desenvolvimento de novos produtos, serviços, processos operacionais e inovações 
tecnológicas.  

Utilizar sistemas de planejamento de recursos empresariais  

Executar softwares e automação dos processos e operações para área de logística.  

Contribuir com a organização empresarial no contexto externo e interno.  

Identificar oportunidades e ameaças para o mercado inovador.  

Atender as metas gerais e específicas da empresa.  
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
        Componente Curricular: Tecnologia da Informação                                                                                                Módulo: III 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
Componente Curricular: Tecnologia da Informação                                                                            Módulo: III 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimento Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1.1. Visualizar as diferentes 
formas de organização dos 
diferentes tipos de empresa.  
 

1.2. Evolução da tecnologia da 
informação aplicada à logística  
 

- Apresentação da metodologia de trabalho e das 
avalições, bem como das competências, 
habilidades e bases. 
Aulas expositivas e dialogadas 
- aulas práticas 
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

09/02 a 23/02 

1.1. Visualizar as diferentes 
formas de organização dos 
diferentes tipos de empresa.  
 

1. Diferentes tipos de organização Aulas expositivas e dialogadas 
- aulas práticas 
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

24/02 a 26/02 

1.2. Identificar sistemas 
informatizados de registro e 
acompanhamento dos 
processos corporativos 

3.     Universo da automação dos 
processos e operações de:  
 • fluxo de materiais  
 • produção  
 • movimentação  
 • estocagem  
 • manuseio e embalagem  
 • transporte  
 

- aulas práticas 
 
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

27/02 a 26/03 
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2.1. Utilizar programas e 
sistemas corporativos para 
registro e acompanhamento 
das metas e controles 
estabelecidos.  
 
 

1. Ferramentas de gerenciamento 
empresarial e indicadores de 
desempenho de:  
 • planejamento  
 • execução  
 • comunicação  
 • controle  
• concepção de projetos 

- aulas práticas 
 
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 
 

27/03 a 09/04 

Selecionar novas tecnologias 
na área de logística 
 
 

. 
 2.2. Novas tecnologias:  
 • comércio eletrônico  
 • criptografia e certificação 
digital 
 

- aulas práticas 
 
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

10/04 a 23/04 

Selecionar novas tecnologias 
na área de logística 
 
 

2.2. Novas tecnologias:  
 • comércio eletrônico  
• criptografia e certificação digital 
 

- aulas práticas 
- Pesquisas  
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 
 

24/04 a 07/05 

 
Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão 
na área de logística. 

2.3. Sistemas – aplicativos: 
 • EDI  
 • ERP  
 • MRP  
 • ECR  
 • WMS  
• Outros 

- aulas práticas 
- Pesquisas  
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 
 

08/05 a 21/05 
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. Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão 
na área de logística 

   
2.3. Sistemas – aplicativos: 
 • EDI  
 • ERP  
 • MRP  
 • ECR  
 • WMS  
 • Outros 

- aulas práticas 
- Pesquisas  
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

22/05 a 02/06 

 
 
 
Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão 
na área de logística 

2.3. Sistemas – aplicativos: 
 • EDI  
 • ERP  
 • MRP  
 • ECR  
 • WMS  
• Outros 

- aulas práticas 
- Pesquisas  
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 
 

03/06 a 17/06 

 
 
Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão 
na área de logística 
. 

2.3. Sistemas – aplicativos: 
 • EDI  
 • ERP  
 • MRP  
 • ECR  
 • WMS  
• Outros 

-  aulas práticas 
- Pesquisas  
- Trabalhos práticos 
Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

18/06 a 07/07 
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IV – Procedimentos de Avaliação 
Componente Curricular: Tecnologia da Informação                                                                                               Módulo: III 
 

Competência Indicadores de Domínio Instrumento(s) de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

1. Correlacionar os sistemas 
de informações de acordo 
com as necessidades e as 
limitações da estrutura 
organizacional 
 

Habilidade: 
Visualizar as diferentes formas 
de organização dos diferentes 
tipos de empresa. E Identificar 
sistemas informatizados de 
registro e acompanhamento 
dos processos corporativos 
 

Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

Clareza das Idéias, 
Organização das Idéias, 
viabilidade, participação, 
interesse, senso critico, 
cumprimento de prazo. 
 

Relato da resolução da situação 
proposta utilizando a 
fundamentação teórica e prática 
do componente. 

2. Identificar hardware e 
software necessários para 

controle e acompanhamento 
das atividades operacionais 

da organização 
 
 

Habilidades: 
Utilizar programas e sistemas 
corporativos para registro e 
acompanhamento das metas e 
controles estabelecidos 

Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

Viabilidade, participação, 
interesse, senso critico, 
cumprimento de prazo. 

Desempenho prático que 
evidencie a identificação 
,interpretação e utilização dos 
sistemas de gestão da 
tecnologia de informação. 

Coletar informações para 
acompanhar as atividades de 
todos os setores da empresa. 
 
Selecionar novas tecnologias 
na área de logística 
 
Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão 
na área de logística. 
 
 

Avaliação prática e/ou escrita 
Observação direta  
Outros 
 

Viabilidade, participação, 
interesse senso critico, 
cumprimento de prazo. 

Desempenho prático que 
evidencie a identificação, 
interpretação e utilização dos 
sistemas de gestão da 
tecnologia de informação. 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

            Apostila,         Recursos áudio visuais       Laboratório e internet 

Revistas - Info Exame - PC world - Exame Informática - IDG Now – CIO  - Computer  world – PC 
Magazine e respectivos sites. - Outros sites da web relacionados.   

Livros 

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES ORGANIZACIONAIS - Editora Atlas - SP -  
Autor: Denis Alcides Rezende 
Tecnologia da Informação - Aplicada a Sistemas de Informação Empresariais - 4ª Ed. 2006  
Autor: Rezende, Denis Alcides; Abreu, Aline França de 
Editora:Atlas  
 
Título: Tecnologia da Informação - Integrada À Inteligência Empresarial  
Autor: Rezende, Denis Alcides   
Editora: Atlas  
 
Administração da Produção  
Autores: Nigel Slack e outros  
Editora : Atlas 
 

Sistemas de Informações Gerenciais - 10ª Edição 2005  
Autor: Oliveira, Djalma de P. R. De 
Editora: Atlas  
 
Sistemas de Informações Gerenciais - 3ª Edição 2003  
Autor: Cruz, Tadeu 

Editora: Atlas  

 

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

 
      Os estudos de recuperação serão inseridos nas atividades diárias, com  metodologias diferenciados, 
com intervenções na reorientação da aprendizagem individualizada e os resultados obtidos nos estudos 
de recuperação integrarão as sínteses de aproveitamento do período letivo. 

 

VII– 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. 

javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();
javascript:PesquisaAutor();
javascript:PesquisaMarca();


 

___________________________________________________________________________

_____________ 
 

Administração Central 
Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 

 

  

Franca – SP, 17 de Março de 2015 

 

EZEQUIEL MENDONÇA 
Coordenador de Curso Gestão e Negócios 

 


