
 

 

Centro Paula Souza – 2015 

 

Unidade de Ensino Médio e Técnico - Cetec 
 

 
Plano de Trabalho Docente – 2015 

 

Ensino Técnico 

 

 

ETEC  MONSENHOR ANTONIO MAGLIANO 

Código: 088 Município: GARÇA 

Eixo Tecnológico: GESTÃO E NEGÓCIOS 

Habilitação Profissional: TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO EM  ADMINISTRAÇÃO 

Qualificação:  HABILITAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE 

NÍVEL MÉDIO DE ASSISTENTE   ADMINISTRATIVO 
Módulo: III 

Componente Curricular:   LOGÍSTICA EMPRESARIAL E NEGOCIAÇÃO 

C.H. Semanal: 5 Professor:  COORDENAÇÃO DE CURSO 

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

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

 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 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular 
         

 
Competências 

 
Habilidades 

 
Bases Tecnológicas 

 
1.Recorrer  aos  princípios  e definições  
para  planejar  o desenvolvimento  das  
atividades de Logística. 
 
 
 
 
 
 
2.  Organizar  processos  de 
suprimentos,  armazenamento  e  
movimentação de materiais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Analisar  a  infraestrutura disponível 
de transporte.  
 
 
 
 
 
 
 

  
1.1Aplicar  conceitos  e  práticas de  logística  
para desenvolvimento  do planejamento. 
1.2.  Auxiliar  na  seleção  de colaboradores  
para desenvolvimento  do planejamento  e  
ações relacionadas a logística. 
1.3.  Executar  as  atividades  do 
planejamento de logística 
 
 
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. 
 
 
 
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  as  necessidades  da organização. 
3.4.  Definir  embalagem  de transporte. 
 
 

 
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. Políticas de estoque: 
atividades  relacionadas  a rotina de 
suprimentos; 
atividades  relacionadas  ao recebimento 
de ateriais;embalagens e equipamentos 
utilizadas no manuseio  e na 
movimentação de materiais 
 
 
 
 
 
3.  Técnicas  para  expedição  de 
materiais: 
legislação  local  vigente  que 
influenciam  o  transporte  de produtos; 
modal 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Interpretar  processos envolvidos  
nas  operações  de importação e 
exportação. 

 
4.1.  Desenvolver  políticas  que atendam 
conceitos, princípios e legislação  específica  
a  logística reversa. 
4.2.  Aplicar  conceitos  de desenvolvimento  
sustentável 5Rs. 
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  as  
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. 
 
5.  Identificar  os  processos  nas  
negociações internacionais 

as  necessidades  da empresa e do 
cliente; 
tipos  de   embalagem  de transporte. 
 
 
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  ereciclagem 
custos envolvidos na cadeia reversa; 
canais  de  distribuição reversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.  Negociações  internacionais:  
conceitos básicos: 
organização  mundial  do  
comércio (OMC); 
Mercosul; 
ALCA; 
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Mercosul – União Europeia; 
Noções de negociação; 
Incoterms; 
Siscomex 

 
 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

Centro Paula Souza – 2015  

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento 

Habilidade Bases Tecnológicas e Competências* Procedimento Didáticos 
Cronograma / 

Dia e Mês 
Aplicar  conceitos  e  práticas  
de  logística  para desenvolvimento  
do planejamento. 
 Auxiliar  na  seleção  de 
colaboradores  para 
desenvolvimento  do planejamento  
e  ações relacionadas a logística. 
Executar  as  atividades  do 
planejamento de logística. 
Estabelecer  políticas  de gestão do 
estoque. 
Definir  procedimentos  para 
processo de suprimentos. 
Definir  procedimentos adequados  
para  processo  de recebimento de 
materiais. 
Definir procedimentos para 
embalagem,  armazenagem, 
manuseio  e  movimentação  de 
materiais. 
Estabelecer  decisões  sobre 
expedição  e  distribuição  de 
materiais. 
Identificar aspectos legais e fatores  
que  influenciem  o sistema de 
transporte. 
Definir  modal  de  transporte que  
atenda  as  necessidades  da 
organização. 
Definir  embalagem  de transporte. 
 
 

 

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. Políticas de estoque: 
atividades  relacionadas  a rotina de 
suprimentos; 
atividades  relacionadas  ao recebimento de 
ateriais;embalagens e equipamentos 
utilizadas no manuseio  e na movimentação 
de materiais 
 

3.Técnicas para expedição de materiais:  
legislação local vigente que influenciam 
o transporte de produtos;  
modal de transporte;  
as necessidades da empresa e do 
cliente;  
tipos de embalagem de transporte  
 
 

Aulas expositivo-dialogadas, procurando o 
professor transmitir com a máxima clareza e 
precisão as teorias e conceitos necessários 
para o aprendizado sobre as Bases 
Tecnológicas; utilizando apostilas, recursos 
audiovisuais e exercícios práticos, com o intuito 
de integrar a teoria com a prática a ser exercida 
no trabalho profissional. 
 
Execução de atividades em classe para fixação 
da aprendizagem integrando teoria e prática 
 
Trabalho em equipe onde cada aluno poderá 
demonstrar suas dificuldades, sendo auxiliado 
pelos colegas que tem maior facilidade de 
compreensão e pelo professor 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
10,13,20,24,27/02 

E 
03,06,10/03 

 
 
 
 
 
 
 
 

13,17,20,24,27,31/03  
E  

07/04 
 
 
 
 
 

10,14,17,24,28/04 
E  

08,12/05 
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Desenvolver  políticas  que 
atendam conceitos, princípios e 
legislação  específica  a  logística 
reversa. 
 Aplicar  conceitos  de 
desenvolvimento  sustentável 
5Rs. 
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  as  características  do 
produto. 
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.  
Identificar  os  produtos, 
embalagens  e  materiais  que 
necessitam  retornar  aos  
centros produtivos  visando  a  
sua reutilização  ou  descarte 
responsável. 
Identificar  os  processos  nas  
negociações internacionais. 
 

 
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  ereciclagem 
custos envolvidos na cadeia 
reversa; 
canais  de  distribuição reversa. 
 
5.  Negociações  internacionais:  
conceitos básicos: 
organização  mundial  do  
comércio (OMC); 
Mercosul; 
ALCA 
 
 

 

  
15,19,22,26,29/05 

E 

02.09/06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12,16,19.23.26.30/06 

E 

03/07 
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V – Procedimentos de Avaliação 
 

Competência 
 (por extenso) 

Indicadores de Domínio 
Instrumentos de 

Avaliação 
Critérios de 

Desempenho 
Evidências de 
Desempenho 

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

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 

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

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 

 
3. Analisar  a  infraestrutura  
disponível de transporte.  
 

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 

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

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões  
 
 
 
 
 

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
Precisão 
 
 
 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados. 
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5.  Interpretar  processos  
envolvidos  nas  operações  
de importação e 
exportação 

 
Estabelecer relações entre a 
parte e o todo 
Organizar  as informações. 
Expressar dúvidas, idéias e 
conclusões sobre os temas. 
 
 
 
 
 

 
Estudo de casos; 
Pesquisas. 
Apresentações 
Questões 
 

 
Aplicação de conceitos 
Relacionamento de conceitos 
Clareza, criticidade e  
precisão 
 
 
 
 

 
Apresentação das atividades 
propostas de acordo com os 
conceitos ministrados 
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V – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia) 

          

Referencias: 

RReevviissttaass  TTééccnniiccaass  

 VOCE S/A 

 EXAME 

 INTERNET 

 

 

VI – Estratégias de Recuperação para Alunos com Rendimento Insatisfatório 

         O processo de recuperação deverá ser  contínuo: nos momentos em que forem detectadas 

lacunas de aprendizagem, serão propostas novas estratégias de trabalho par que os alunos possam 

adquirir as competências almejadas. Assim, a recuperação deverá ser imediata à identificação de 

uma falha, para sanar as dificuldades dos alunos de forma a não comprometer o processo de 

ensino-aprendizagem. 

         Compreenderá atividades diversas, como pesquisa, estudos dirigidos, lista de exercícios, 

elaboração de síntese / resumo, avaliações escritas e estudos de casos sempre com o 

acompanhamento e orientação do professor. 

 
 

VII – Identificação: 

Nome do professor(a): Coordenação de Curso 

                                       

Assinatura:                                                                                        Data: 01/04/15 

 

VIII – Parecer do Coordenador de Área: 

Analisando o Plano de Trabalho Docente, entende-se que o mesmo está adequado a Missão e ao 

Plano Escolar da ETEC MAM. Verifica-se ainda, que o mesmo atende ao perfil esperado e ao 

desenvolvimento das competências do Currículo de Administração. 

 

Assinatura:                                                                                        Data:       

 


