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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. 

Atribuições 
 

 Elaborar relatórios gerenciais. 

 Controlar orçamentos e fluxos financeiros. 

 Analisar índices de produtividade. 

 Atuar dentro dos preceitos da ética e da cidadania organizacional. 

 Pesquisar e estudar as viabilidades econômicas e financeiras para efeito de 
planejamento empresarial. 

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

 Elaborar planilhas eletrônicas para tomada de decisões gerenciais. 

 Planejar ações de logística para agregar valor ao produto e/ ou serviço, com 
redução de custo e de impactos ambientais. 

 Trabalhar de acordo com normas de saúde e segurança do trabalho. 
 
Área de Atividades 
 

Plano de Curso nº 213, aprovado pela Portaria Cetec – 134, de 4-10-2012, publicada 
no Diário Oficial de 5-10-2012 – Poder Executivo – Seção I – página 38. 

Etec: Dr. José Luiz Viana Coutinho 

Código: 073 Município: Jales 

Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios 

Habilitação Profissional: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração 

Qualificação: Técnica de Nível Médio de Técnico em Administração Série: 3º ano 

Componente Curricular: Logística Empresarial 

C.H. Semanal: 2 aulas Professor: Rivelino Rodrigues 

 

 Ensino Técnico Integrado ao Médio 
 

FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

 
Plano de Trabalho Docente – 2016 

              



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

A – Gerenciar Recursos Humanos  

 Participar dos processos de recrutamento e seleção de Recursos Humanos. 

 Elaborar programas preventivos. 

 Informar condições inseguras de trabalho. 

 Fiscalizar a utilização de EPI. 

 Obedecer às orientações da CIPA. 

 Definir métodos de desenvolvimento de pessoas. 

 Aplicar metodologia de comunicação pessoal formal/ informal em feedbacks na 
avaliação de desempenho. 

 Promover mudanças maximizando desempenho e otimizando a integração dos 
Recursos Humanos. 

 
B – Controlar Rotina Financeira e Econômica 

 Estabelecer diretrizes financeiras e econômicas. 

 Acompanhar execução orçamentária. 

 Elaborar relatórios de produção, estoques e de comercialização ao órgão 
fiscalizador. 

 Elaborar processos para registro de produtos. 

 Aplicar conhecimentos de economia nas organizações. 
 
C – Planejar Produção e Materiais 

 Definir leiaute do processo produtivo. 

 Realizar levantamento de recursos disponíveis. 

 Analisar e monitorar a capacidade e o fluxo de produção. 

 Estabelecer estratégias no processo de produção. 

 Identificar desvios no processo de produção. 

 Planejar implantação de normas de qualidade. 

 Propor melhorias no processo de produção e materiais. 
 
D – Programar Logística Empresarial e Negociação Internacional 

 Programar meios e tipos de transporte. 

 Programar rotas de distribuição. 

 Coordenar atividades de armazenagem e suprimentos. 

 Identificar e utilizar sistemas da logística reversa nas operações específicas. 

 Identificar os relacionamentos entre países, por meio da troca de mercadorias. 
 
E – Pesquisar na Área Profissional 

 Definir linha de pesquisa científica. 

 Demonstrar raciocínio lógico. 

 Demonstrar capacidade de síntese. 
 
F – Utilizar Competências Pessoais  

 Agir com iniciativa. 

 Demonstrar liderança. 

 Demonstrar capacidade de síntese. 

 Demonstrar capacidade de negociação. 

 Demonstrar capacidade de comunicação. 

 Demonstrar capacidade de análise. 

 Administrar conflitos. 

 Demonstrar raciocínio abstrato. 
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 Trabalhar em equipe. 

 Demonstrar capacidade de decisão. 

 Demonstrar espírito empreendedor. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
 
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                                                                                    Série: 3º 
Ano 
 

Nº Competências Nº Habilidades Nº Bases Tecnológicas 

1 
Recorrer aos princípios e definições para 
planejar o desenvolvimento das 
atividades de logística.  

1 

1.1. Aplicar conceitos e práticas de 
logística para desenvolvimento do 
planejamento.  
1.2. Auxiliar na seleção de colaboradores 
para desenvolvimento do planejamento e 
ações relacionadas à logística.  
1.3. Executar as atividades do 
planejamento de logística.  

1 

Logística:  

 Os conceitos, princípios e práticas;  

 Construção da visão logística;  

 Atividades da área de Logística;  

 Seleção de pessoal com perfil para 
área de Logística  

2 
Organizar processos de suprimentos, 
armazenamento e movimentação de 
materiais.  

2 

2.1. Estabelecer políticas de gestão do 
estoque.  
2.2. Definir procedimentos para processo 
de suprimentos.  
2.3. Definir procedimentos adequados 
para processo de recebimento de 
materiais.  
2.4. Definir procedimentos para 
embalagem, armazenagem, manuseio e 
movimentação de materiais.  

2 

Políticas de estoque:  

 Atividades relacionadas à rotina de 
suprimentos;  

 Atividades relacionadas ao 
recebimento de materiais;  

 Embalagens e equipamentos 
utilizados no manuseio e na 
movimentação de materiais. 

3 
Analisar a infraestrutura disponível de 
transporte.  

3 

3.1. Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de materiais.  
3.2. Identificar aspectos legais e fatores 
que influenciem o sistema de transporte.  
3.3. Definir modal de transporte que 
atenda às necessidades da organização.  
3.4. Definir embalagem de transporte. 

3 

Técnicas para expedição de materiais:  

 Legislação local vigente que 
influencia o transporte de produtos;  

 Modal de transporte;  

 Necessidades da empresa e do 
cliente;  

 Tipos de embalagem de transporte 
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4 

Analisar a cadeia da logística reversa 
para agregar valor ao produto e/ ou 
serviço, com redução de custos e dos 
impactos ambientais. 

4 

4.1. Desenvolver políticas que atendam 
conceitos, princípios e legislação 
específica à logística reversa.  
4.2. Aplicar conceitos de desenvolvimento 
sustentável 5 Rs.  
4.3. Identificar matérias na cadeia de 
logística reversa (produtos de pós-venda 
e produtos de pós-consumo).  
4.4. Identificar na cadeia reversa opção 
de recuperação mais indicada às 
características do produto.  
4.5. Desenvolver planilhas de custos 
envolvidos na cadeia reversa.  
4.6. Identificar canais de distribuição 
reversa.  
4.7. Utilizar conceitos de desenvolvimento 
sustentável na aplicação de insumos e 
matérias-primas, resíduos industriais e de 
consumo e na agregação de valores.  
4.8. Identificar os produtos, embalagens e 
materiais que necessitam retornar aos 
centros produtivos visando a sua 
reutilização ou descarte responsável.  

4 

Operações de logística reversa:  

 Os conceitos, princípios e legislação 
vigente;  

 Conceitos de desenvolvimento 
sustentável;  

 Produtos de pós-venda e produtos de 
pós-consumo;  

 Opções de recuperação da cadeia 
reversa:  
o Reparo;  
o Renovação;  
o Remanufatura;  
o Canibalização;  
o Reciclagem  

 Custos envolvidos na cadeia reversa;  
o Canais de distribuição reversa 

5 
Interpretar processos envolvidos nas 
operações de importação e exportação.  

5 
5. Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

5 

Negociações Internacionais: 

 Conceitos básicos;  

 Organização Mundial do Comércio 
(OMC):  
o Mercosul;  
o ALCA;  
o Mercosul – União Europeia  

 Noções de negociação:  
o Incoterms;  
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o Siscomex  
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 
 
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                                                                Série: 3º Ano – 2016 
 

Habilidade Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

Recepção dos alunos, apresentação das competências, habilidades e bases tecnológicas a serem trabalhadas 

durante o semestre. Elaboração do contrato de convivência entre alunos e professor. 
15/02 a 19/02 

Aplicar conceitos e práticas 
de logística para 
desenvolvimento do 
planejamento. 

Logística: 
Os conceitos, princípios e 
práticas.  
Construção da visão logística. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

22/02 a 26/02 

Aplicar conceitos e práticas 
de logística para 
desenvolvimento do 
planejamento. 

Logística: 
Os conceitos, princípios e 
práticas.  
Construção da visão logística. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. 

29/02 a 04/03 

Aplicar conceitos e práticas 
de logística para 
desenvolvimento do 
planejamento. 

Logística: 
Os conceitos, princípios e 
práticas.  
Construção da visão logística. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

07/03 a 11/03 

Auxiliar na seleção de 
colaboradores para 
desenvolvimento do 
planejamento e ações 
relacionadas à logística. 

Logística:  
Os conceitos, princípios e 
práticas;  
Construção da visão logística;  
Atividades da área de Logística;  
Seleção de pessoal com perfil 
para área de Logística. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 14/03 a 18/03 
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Auxiliar na seleção de 
colaboradores para 
desenvolvimento do 
planejamento e ações 
relacionadas à logística. 

Logística:  
Os conceitos, princípios e 
práticas;  
Construção da visão logística;  
Atividades da área de Logística;  
Seleção de pessoal com perfil 
para área de Logística. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

21/03 a 24/03 

Auxiliar na seleção de 
colaboradores para 
desenvolvimento do 
planejamento e ações 
relacionadas à logística. 

Logística:  
Os conceitos, princípios e 
práticas;  
Construção da visão logística;  
Atividades da área de Logística;  
Seleção de pessoal com perfil 
para área de Logística. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. Realização de 
avaliação em dupla sobre os assuntos das 
aulas. 

28/03 a 01/04 

Estabelecer políticas de 
gestão do estoque. 

Políticas de estoque:  
Atividades relacionadas à rotina 
de suprimentos;  
Atividades relacionadas ao 
recebimento de materiais, 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

04/04 a 08/04 

Estabelecer políticas de 
gestão do estoque. 

Políticas de estoque:  
Atividades relacionadas à rotina 
de suprimentos;  
Atividades relacionadas ao 
recebimento de materiais, 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

11/04 a 15/04 

Definir procedimentos para 
processo de suprimentos. 

Políticas de estoque:  
Atividades relacionadas à rotina 
de suprimentos;  
Atividades relacionadas ao 
recebimento de materiais, 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 18/04 a 20/04 
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Definir procedimentos para 
processo de suprimentos. 
Definir procedimentos 
adequados para processo 
de recebimento de materiais. 

Políticas de estoque:  
Embalagens e equipamentos 
utilizados no manuseio e na 
movimentação de materiais. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

25/04 a 30/04 

Definir procedimentos para 
processo de suprimentos. 
Definir procedimentos 
adequados para processo 
de recebimento de materiais. 

Políticas de estoque:  
Embalagens e equipamentos 
utilizados no manuseio e na 
movimentação de materiais. 

Projeto leitura utilizando livros da biblioteca 
pertinentes aos assuntos e contextualização 
com exemplos de conhecimento da sala. 

02/05 a 06/05 

Definir procedimentos para 
processo de suprimentos. 
Definir procedimentos 
adequados para processo 
de recebimento de materiais. 

Políticas de estoque:  
Embalagens e equipamentos 
utilizados no manuseio e na 
movimentação de materiais. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 09/05 a 14/05 

Definir procedimentos para 
processo de suprimentos. 
Definir procedimentos 
adequados para processo 
de recebimento de materiais. 

Políticas de estoque:  
Embalagens e equipamentos 
utilizados no manuseio e na 
movimentação de materiais. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

16/05 a 20/05 

Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de 
materiais. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

23/05 a 25/05 

Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de 
materiais. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 30/05 a 03/06 
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Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de 
materiais. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte. 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

06/06 a 10/06 

Estabelecer decisões sobre 
expedição e distribuição de 
materiais. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

13/06 a 17/06 

Identificar aspectos legais e 
fatores que influenciem o 
sistema de transporte. 

Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Atividade 
prática em sala. 

20/06 a 24/06 

Identificar aspectos legais e 
fatores que influenciem o 
sistema de transporte. 

Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

27/06 a 01/07 

Identificar aspectos legais e 
fatores que influenciem o 
sistema de transporte. 

Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

20/07 a 22/07 
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Definir modal de transporte 
que atenda às necessidades 
da organização. 
Definir embalagem de 
transporte. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte;  
Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Estudo de 
casos reais. 

01/08 a 05/08 

Definir modal de transporte 
que atenda às necessidades 
da organização. 
Definir embalagem de 
transporte. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte;  
Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

08/08 a 12/08 

Definir modal de transporte 
que atenda às necessidades 
da organização. 
Definir embalagem de 
transporte. 

Técnicas para expedição de 
materiais:  
Legislação local vigente que 
influencia o transporte de 
produtos;  
Modal de transporte;  
Necessidades da empresa e do 
cliente;  
Tipos de embalagem de 
transporte. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 16/08 a 19/08 
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Desenvolver políticas que 
atendam conceitos, 
princípios e legislação 
específica à logística 
reversa. 
Aplicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
5 Rs. 

Operações de logística reversa:  
Os conceitos, princípios e 
legislação vigente;  
Conceitos de desenvolvimento 
sustentável. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 22/08 a 26/08 

Desenvolver políticas que 
atendam conceitos, 
princípios e legislação 
específica à logística 
reversa. 
Aplicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
5 Rs. 

Operações de logística reversa:  
Os conceitos, princípios e 
legislação vigente;  
Conceitos de desenvolvimento 
sustentável. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Avaliação 
individual. 

29/08 a 03/09 

Desenvolver políticas que 
atendam conceitos, 
princípios e legislação 
específica à logística 
reversa. 
Aplicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
5 Rs. 

Operações de logística reversa:  
Os conceitos, princípios e 
legislação vigente;  
Conceitos de desenvolvimento 
sustentável. 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

05/09 a 09/09 

Identificar matérias na 
cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e 
produtos de pós-consumo). 
Identificar na cadeia reversa 
opção de recuperação mais 
indicada às características 
do produto. 

Opções de recuperação da 
cadeia reversa:  
Reparo;  
Renovação;  
Remanufatura;  
Canibalização;  
Reciclagem. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

12/09 a 16/09 
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Identificar matérias na 
cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e 
produtos de pós-consumo). 
Identificar na cadeia reversa 
opção de recuperação mais 
indicada às características 
do produto. 

Opções de recuperação da 
cadeia reversa:  
Reparo;  
Renovação;  
Remanufatura;  
Canibalização;  
Reciclagem. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Estudos de 
casos em sala de aula. Projeto leitura. Visita à 
biblioteca para retirada de livros. 

19/09 a 23/09 

Identificar matérias na 
cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e 
produtos de pós-consumo). 
Identificar na cadeia reversa 
opção de recuperação mais 
indicada às características 
do produto. 

Opções de recuperação da 
cadeia reversa:  
Reparo;  
Renovação;  
Remanufatura;  
Canibalização;  
Reciclagem. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

26/09 a 30/09 

Identificar matérias na 
cadeia de logística reversa 
(produtos de pós-venda e 
produtos de pós-consumo). 
Identificar na cadeia reversa 
opção de recuperação mais 
indicada às características 
do produto. 

Opções de recuperação da 
cadeia reversa:  
Reparo;  
Renovação;  
Remanufatura;  
Canibalização;  
Reciclagem. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 03/10 a 07/10 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Desenvolver planilhas de 
custos envolvidos na cadeia 
reversa. 
Identificar canais de 
distribuição reversa. 
Utilizar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
na aplicação de insumos e 
matérias-primas, resíduos 
industriais e de consumo e 
na agregação de valores. 

Custos envolvidos na cadeia 
reversa;  
Canais de distribuição reversa. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

10/10 a 14/10 

Desenvolver planilhas de 
custos envolvidos na cadeia 
reversa. 
Identificar canais de 
distribuição reversa. 
Utilizar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
na aplicação de insumos e 
matérias-primas, resíduos 
industriais e de consumo e 
na agregação de valores. 

Custos envolvidos na cadeia 
reversa;  
Canais de distribuição reversa. 

Pesquisa dirigida sobre os assuntos 17/10 a 21/10 

Desenvolver planilhas de 
custos envolvidos na cadeia 
reversa. 
Identificar canais de 
distribuição reversa. 
Utilizar conceitos de 
desenvolvimento sustentável 
na aplicação de insumos e 
matérias-primas, resíduos 
industriais e de consumo e 
na agregação de valores. 

Custos envolvidos na cadeia 
reversa;  
Canais de distribuição reversa. 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

24/10 a 28/10 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Identificar os produtos, 
embalagens e materiais que 
necessitam retornar aos 
centros produtivos visando a 
sua reutilização ou descarte 
responsável. 

Custos envolvidos na cadeia 
reversa;  
Canais de distribuição reversa. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala, com realização de 
debate junto aos alunos. 

31/10 a 05/11 

Identificar os produtos, 
embalagens e materiais que 
necessitam retornar aos 
centros produtivos visando a 
sua reutilização ou descarte 
responsável. 

Custos envolvidos na cadeia 
reversa;  
Canais de distribuição reversa. 

Realização de atividades em sala sobre os 
assuntos com correção ao final da aula 

07/11 a 11/11 

Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

Negociações Internacionais: 
Conceitos básicos;  
Organização Mundial do 
Comércio (OMC):  
Mercosul;  
ALCA;  
Mercosul – União Europeia 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala. 

16/11 a 18/11 

Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

Negociações Internacionais: 
Conceitos básicos;  
Organização Mundial do 
Comércio (OMC):  
Mercosul;  
ALCA;  
Mercosul – União Europeia 

Debate sobre os assuntos junto a sala e 
realização de atividades individuais e em 
grupos. 

21/11 a 25/11 

Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

Negociações Internacionais: 
Conceitos básicos;  
Organização Mundial do 
Comércio (OMC):  
Mercosul;  
ALCA;  
Mercosul – União Europeia 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala, com realização de 
debate junto aos alunos. 

28/11 a 02/12 
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Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

Noções de negociação:  
Incoterms;  
Siscomex. 

Projeto leitura utilizando textos pertinentes aos 
assuntos e contextualização com exemplos de 
conhecimento da sala, com realização de 
debate junto aos alunos. Avaliação de 
encerramento do semestre. 

05/12 a 09/12 

Identificar os processos nas 
negociações internacionais. 

Noções de negociação:  
Incoterms;  
Siscomex. 

Aulas teóricas com uso de notas de aula e 
apontamentos de casos práticos. Devolutivas 
de conceitos finais. 

12/12 a 14/12 
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IV – Procedimentos de Avaliação 

 
Componente Curricular: Logística Empresarial                                                                                                                  Série: 3º Ano - 2016 
 

Competência Instrumentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

Recorrer aos princípios e definições 
para planejar o desenvolvimento das 
atividades de Logística.  

 Pesquisa e apresentação 

 Elaboração de projetos 
técnicos 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Avaliação escrita individual 

 Observação direta 

 Simulações através de 
situações fictícias 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, liderança, 
clareza, objetividade e organização. 
Cooperação entre os integrantes do 
grupo. Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Buscar as melhores opções para a 
realização de uma atividade 
logística, que atenda as 
necessidades da empresa e 
principalmente de seus clientes, no 
menor tempo possível, com o 
menor custo e maior rapidez. 

Organizar processos de 
suprimentos, armazenamento e 
movimentação de materiais. 

 Elaboração de projetos 
técnicos 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Seminários 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, liderança, 
clareza, objetividade e organização. 
Cooperação entre os integrantes do 
grupo. Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Saber executar um pedido, 
separar o material, despachá-lo, 
fazer a sua recepção, alojá-lo de 
forma adequada e manuseá-lo de 
forma a não danificar. Tudo com a 
maior rapidez, menor esforço, de 
maneira adequada e ao menor 
custo possível. 

Analisar a infraestrutura disponível 
de transporte. 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Simulações através de 
situações fictícias 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, liderança, 
clareza, objetividade e organização. 
Cooperação entre os integrantes do 
grupo. Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Saber optar pela melhor maneira 
de transportar os produtos 
desejados, sem que ocorra 
qualquer prejuízo no atendimento 
do cliente, ao menor custo e de 
maneira que cause o menor 
impacto possível no meio 
ambiente. 



 
 

Centro Paula Souza – CETEC - Grupo de Supervisão Educacional / Gestão Pedagógica - 2016 

 

Analisar a cadeia da logística 
reversa para agregar valor ao 
produto e/ou serviço, com redução 
de custos e dos impactos 
ambientais. 

 Pesquisa e apresentação 

 Relatório de trabalho de 
campo e de visitas técnicas 

 Observação direta 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, liderança, 
clareza, objetividade e organização. 
Cooperação entre os integrantes do 
grupo. Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Entender a necessidade da 
logística reversa e aproveitar as 
suas facilidades, de maneira a 
diminuir os custos, diminuir o 
impacto no meio ambiente e 
principalmente, agregar valor ao 
produto/serviço. 

Interpretar processos envolvidos nas 
operações de importação e 
exportação. 

 Pesquisa e apresentação 

 Avaliação escrita individual 

 Estudo de caso 

 Sinopses de consultas 
bibliográficas 

 Seminários 

 Simulações através de 
situações fictícias 

Conhecimento, precisão, 
relacionamento de ideias, liderança, 
clareza, objetividade e organização. 
Cooperação entre os integrantes do 
grupo. Pertinência e correlação das 
informações e principalmente 
criticidade. 

Entender o funcionamento do 
processo de importação e 
exportação, juntamente com todos 
as suas características de cada 
tipo de negociação, os cuidados a 
serem tomados durante o 
processo e onde conseguir suporte 
para auxiliá-lo. 
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V – Plano de atividades docentes* 

Atividades 
Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à redução 
da Evasão Escolar 

Palestras Visitas 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e 
correção 

de 
avaliações 

Preparo de 
material 
didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

  
  

    

Fevereiro X   
  

X X 

Março X   
  

X X 

Abril 
 

  X X X X 

Maio 
 

  X X X X 

Junho 
 

X  X X X X 

Julho 
 

  X X X X 

Agosto 
 

 X X X X X 

Setembro 
 

  X X X X 

Outubro 
 

X  X X X X 

Novembro 
 

  X X X X 

Dezembro 
 

  X X X X 

*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Critérios para Avaliação do Rendimento dos Alunos  
Os critérios explicitam como serão realizadas as atividades avaliativas, sendo atribuídos os 
devidos valores. É “de onde surge a nota/menção do”. O professor deve estabelecer os critérios 
adotados para avaliação de aprendizagem e na apresentação do Plano de Trabalho do 
Componente Curricular no início do semestre deve apresentar aos alunos. 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

 X Prova dissertativa  X Prova Prática  X 
Participação/interação na 
aula 

 

 X Prova com testes objetivos   Seminários  X 
Assiduidade/ausência do 
aluno 

 

  Prova com consulta  X Resolução de Exercícios   
Compromisso c/ prazos / 
datas 

 

  Prova oral  X 
Trabalhos / pesquisas 
individuais 

  
Frequência em escala / 
estágio 

 

  
Outros:________________ 
______________________ 

  
Trabalhos / pesquisas em 
grupo 

 X Iniciativa e proatividade  

     
Outros:________________ 
______________________ 

 X Comportamento e disciplina  

        
Outros:________________ 
______________________ 

 

                                        

Proporcionalidade na composição da menção final 

  
Conhecimento 

 

  
Habilidade 

  
Atitude 

 

  0%    60%     0%    60%     0%    60%    

  10%    70%     10%    70%     10%    70%    

  20%    80%    X 20%    80%     20%    80%    

  30%    90%     30%    90%     30%    90%    

 X 40%    100%     40%    100%    X 40%    100%    

  50%           50%           50%          

                                        
 

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

Apostilas fornecidas pelo professor 
Livros e revistas indicadas em cada uma das aulas para complementação do conteúdo 
programático. 
Indicação de sites e links para pesquisas. 
Matérias jornalísticas e de portais de notícias 

 

VIII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra 

Participação no projeto Resgate da Cidadania junto os demais componentes do curso, 
para conscientizar e formar cidadãos ativos na comunidade. 

Em relação as visitas ficou combinado entre todos os componentes do módulo que iremos 
trabalhar em conjunto para a realização das mesmas, e quando houver, será trabalhada de 
acordo com as bases do componente para sua contextualização e valorização da mesma. 
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Continuar com o “Projeto Ressignificação da Aprendizagem por meio da fluência leitora” 
de nossa escola, conforme os moldes do mesmo no ano anterior. 

Trabalharei com estudos de casos que envolvam os demais conteúdos programáticos 
estudados nos diferentes componentes curriculares. 

 

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

O professor promoverá o acompanhamento sistemático do desempenho dos alunos ao 
longo do semestre através da realização de atividades práticas relacionadas ao tema abordado. 
Os alunos que não apresentarem indícios de desenvolvimento das habilidades e competências 
previstas serão acompanhados e serão propostas novas atividades a serem elaboradas sob a 
supervisão do professor a fim de promover o desenvolvimento do aluno. 

 

X– Identificação: 

 
Nome do professor: Rivelino Rodrigues 
 
Assinatura:                                                                                                             Data: 01/03/2016 
 

 

XI – Parecer do Coordenador de Curso: 

 
O plano apresentado pelo professor atende as exigências do plano de curso e está 

alinhado ao plano plurianual da unidade, onde o mesmo será acompanhado semanalmente e 
nas reuniões de área, promovendo melhorias continuas no mesmo e, consequentemente, 
promovendo a permanência dos alunos no curso com aulas contextualizadas e relacionadas 
com o dia-a-dia do mercado de trabalho. 
 
Nome do coordenador (a): Fabio Roque Amado 
 
Assinatura:                                                                                                            Data: 01/03/2016 

 
 

________________________________________ 
Data e assinatura do Coordenador Pedagógico 

 

 

XII – Replanejamento 

 

 


