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Tópicos Especiais em Logística 
Disciplina: Simulação - Código: ADM 02200 – Optativa do antigo curriculum 

Horário: 3° feiras das 09h às 11h e 5° feiras das 07h às 09h 

Professor: Alvim Borges 
1. OBJETIVOS 

� Geral: 
Desenvolver com os alunos a capacidade de intervir efetivamente no gerenciamento das 
operações logísticas num contexto local e internacional. 

� Específicos 
o Identificar as características logísticas no mkt das empresas; 
o Implementar métodos de previsão de demanda; 
o Definir os parâmetros relevantes e implementar a gestão de estoques; 
o Avaliar as ações e uma política de logística reversa; 
o Avaliar financeira e estrategicamente os serviços de logística portuária. 
2. METODOLOGIA 
Exposição dialogada, estudos de caso, seminários, visitas técnicas e palestras  
3. PROGRAMA 

Gestão logística: 
� Marketing e logística 
� Compras e previsão de vendas 
� Gestão de estoques 
� Distribuição direta e escalonada 
� Logística reversa 

Logística portuária 
� Procedimentos administrativos para exportação e importação 
� Navios e infra-estrutura portuária 
� FUNDAP  e comércio exterior capixaba 
� Logística portuária 

4. AVALIAÇÃO 
A avaliação da aprendizagem sera feita por meio de um memorial descritivo e análise do 
sistema logístico de um caso empresarial que poderá ser feita em dupla (60%) e da 
participação nas aulas (40%).  
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