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DISCIPLINA: LOGÍSTICA DE TRANSPORTES

CARGA HORÁRIA: 60 h

EMENTA:
A evolução do conceito de logística. Técnicas e conceitos. Gestão de Estoques. A administração do
lead time. Os custos logísticos a considerar. Os modelos de gestão portuária e a sua influência na
logística. A Globalização. A evolução do mercado de transporte marítimo e os efeitos na logística. A
logística associada às transações comerciais e aos processos de liberação aduaneira. A
terceirização de atividades logísticas. Medidores de desempenho. Transporte intermodal e
plataformas intermodais. Estudo de casos.

OBJETIVO:
Repassar aos alunos noções de logísticas do transporte, as técnicas, os modelos de
gestão portuária e conceitos utilizados no mercado do transporte marítimo.
PROGRAMA:
1. A evolução do conceito de logística
2. Técnicas e conceitos
3. Gestão de Estoques
4. A administração do lead time
5. Os custos logísticos a considerar
6. Os modelos de gestão portuária e a sua influência na logística
7. A Globalização
8. A evolução do mercado de transporte marítimo e os efeitos na logística
9. A logística associada às transações comerciais e aos processos de liberação aduaneira
10. A terceirização de atividades logísticas
11. Medidores de desempenho
12. Transporte intermodal e plataformas intermodais
13. Estudo de casos
METODOLOGIA:
Aulas expositivas, resoluções de exercícios teóricos e práticos, lista de exercícios
para os alunos resolverem e discutirem as dúvidas.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
Lista de exercícios, trabalhos de pesquisa, freqüência, participação em aula e provas.
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