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1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO  

Curso: Graduação em Administração 

Código/Disciplina: CAD7220-Logística e Cadeia de Suprimentos   

Tipo: (X) Obrigatória (  ) Optativa 

Pré-requisito(s): CAD7218 e CAD7219 

Professor: Helen Fischer Günther e-mail: helen.gunther@ufsc.br 

Carga Horária Semestral:  72horas/aula  Carga horária síncrona: 16 horas/aula 

Carga horária assíncrona:  56 horas/aula 

Período/Fase: 8ª Ano/semestre: 2020/1 

     

2. EMENTA:  

Logística: Introdução, histórico e conceito. Logística Integrada. Processos Logísticos. 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. Logística e Sistema de Informação. Estratégias 

Logísticas. 

 

3. OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

3.1 Objetivo Geral  

Conceitos: Logística, logística de suprimentos, logística de distribuição e logística 

integrada. Cadeia de suprimentos; processos da cadeia de suprimentos; atividades do nível 

de serviço logístico; gestão da cadeia de suprimentos.   

 

4. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

1. Importância, evolução e conceitos principais. 

2. Atividades do nível de serviço logístico. 

3. Logística de suprimentos. 

4. Logística de distribuição. 

5. Logística integrada. 

6. Gestão da cadeia de suprimentos. 

 

5. METODOLOGIA (ESTRATÉGIAS DE ENSINO-APRENDIZAGEM):  

Aulas síncronas expositivo-dialogadas; leituras dirigidas; estudos de caso; elaboração de 

mapas mentais e conceituais; seminários; disponibilização de aulas gravadas, outros vídeos 

e palestras; exercícios online, realização de dinâmicas, casos de estudo, oficinas e demais 

atividades para assimilação e aplicação dos conceitos nos momentos síncronos. 

- O Moodle é a plataforma de disponibilização dos conteúdos (textos, videoaulas, outros 

vídeos, etc.) e realização das atividades, bem como de interação com a docente (via chats, 

fórum, mensagem, entrega de atividades, feedbacks, etc.). 
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- As aulas síncronas são realizadas no Conferência Web (RNP), neste link da 

comunidade/sala (também informado no Moodle da disciplina): 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cad7220-logistica  

- A aferição de frequência se dá mediante entrega da atividade de cada conteúdo 

programado. 

- O cronograma de conteúdos e programação de interações síncronas está disponibilizado 

aqui: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkynzNPLAXk/edit#

gid=1980504579  

 

CRITÉRIO PARA AFERIÇÃO DE PRESENÇAS 
Critério Total de “presenças” Total de 

carga horária 

Entrega da atividade*  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14 e 15. 

15 check-ins = 100% 

 

11 check-ins = 75% 

72h/a 

 

54h/a 

Total 36 72h/a 
   ** Composta por questões simples para auxiliar na aprendizagem. 

 

 

6. SISTEMA DE AVALIAÇÃO: 

 

● trabalho individual, com peso 4 (quatro) na  composição  da  média  semestral  (MS)  da 

disciplina; 

● um trabalho feito em equipe com peso 4 (quatro) no cálculo da média semestral (MS) da 

disciplina; 

● atividades de aprendizagem com peso 2 (dois) no cálculo da média semestral (MS) da 

disciplina; 

● uma avaliação de recuperação (quando necessário). 

 

Cálculo da Média Semestral (MS): 

 

MS = (Trabalho Individual) x 4+ (Atividades Aprendizagem) x 2+ (Trabalho) x 4 

10 

 

O aluno com frequência mínima exigida (conforme CRITÉRIOS supracitados) para a 

disciplina e média semestral igual ou maior que 6,0 (seis) está aprovado na disciplina.   

 

https://conferenciaweb.rnp.br/webconf/cad7220-logistica
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkynzNPLAXk/edit#gid=1980504579
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkynzNPLAXk/edit#gid=1980504579
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O aluno com frequência mínima exigida para a disciplina e média semestral entre 3,0 (três) 

e 5,5 (cinco vírgula cinco) terá direito à avaliação de recuperação (REC) no final do semestre 

que abrangerá todo o conteúdo do programa da disciplina.   

 

A Média Final da Avaliação Semestral (MF) será a média aritmética simples entre a média 

semestral (MS) e a avaliação de recuperação (REC), conforme fórmula abaixo: MF = (Média 

Semestral + Avaliação de Recuperação)/2  Se a média final da avaliação semestral (MF) for 

igual ou maior que 6,0 (seis), o aluno estará aprovado na disciplina.  Observações:  - Será 

atribuída nota 0 (zero) ao aluno que não comparecer às atividades ou não apresentar trabalhos 

no prazo estabelecido. 

 

Síntese do sistema de avaliação: 

- 20%: acumulado de atividades assíncronas (inclusive as de aferição de frequência) 

- 40%: trabalho individual 

- 40%: trabalho em grupo (parte escrita + vídeo de apresentação) 
 

O processo de avaliação, bem como o cronograma poderão sofrer alterações de acordo com o 

desenvolvimento do semestre 2020/1. 

 

 7. ATENDIMENTO:  

- Nas webconferências e chats conforme cronograma: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkyn

zNPLAXk/edit#gid=1980504579 

- Mediante mensagem no Moodle. 

 

8. BIBLIOGRAFIA: 

Para o ensino remoto (disponibilizadas no Moodle): 

PLATT, A. A. Logística e Cadeia de Suprimentos. 2ª ed. Florianópolis: Departamento de 

Ciências da Administração/UFSC, 2013. 

ROSA, R. A. Gestão de Operações e Logística I. 3ª ed. Florianópolis: Departamento de 

Ciências da Administração/UFSC, 2015. 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkynzNPLAXk/edit#gid=1980504579
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1NhDzpYLRIEpovoUedhBug0AudhMpYcngZkynzNPLAXk/edit#gid=1980504579
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Complementar: 

 
O presente plano poderá sofrer alteração, caso seja necessário em decorrência da 

excepcionalidade da pandemia, a critério prévio da docente e comunicada os discentes 

via Moodle. 


