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A Pós-Graduação em Gestão de Logística e Cadeia de Suprimentos tem o objetivo de

prover conhecimentos específicos de logística, em especial na dinâmica de cadeia de

suprimentos, armazenagem e transportes.

As competências trabalhadas durante o curso irão desenvolver, no aluno, as habilidades

em Armazenagem, Transporte, Comunicação, Negociação e Visão Sistêmica; as atitudes

empreendedora, proativa, gestora e inovadora; capacitá-lo para liderar equipes, fidelizar

clientes e garantir qualidade, produtividade e competitividade às suas organizações.

O profissional poderá atuar em empresas de logística nacional e internacional,

consultorias e assessorias de comércio exterior, transportadoras, terminais de carga,

organizações que possuam um setor de logística, multinacionais com áreas de Procurement,

Logística e Cadeia de Suprimentos.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Santos Andrade

DURAÇÃO

12 meses

INVESTIMENTO

18 parcelas de R$ 499,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Semanal

DIAS E HORÁRIOS

SEGUNDA e QUARTA

das 19h às 22h

Estão aptos a ingressar no curso graduados nas áreas de

Administração, Engenharias, Logística, Economia, Gestão

Financeira, Comércio Exterior, Marketing, Gestão Comercial e

áreas correlatas. Também profissionais que atuam ou desejam

atuar na área de logística e cadeia de suprimentos.



Coordenação

DARIO LUIZ DIAS PAIXÃO

dariopaixao@hotmail.com

▪ Administrador;

▪ MBA em Gestão Educacional;

▪ Especialista em Gestão Estratégica de

Empresas Globalizadas;

▪ Mestre e Doutor em Gestão do Turismo;

▪ Professor e coordenador da UP desde

1999;

▪ Avaliador do MEC para cursos de gestão;

▪ Empresário e consultor nas áreas de

Educação e Turismo.

Coordenação

mailto:dariopaixao@hotmail.com


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

GESTÃO DE MODAIS, DISTRIBUIÇÃO, REDES LOGÍSTICAS E LOGÍSTICA REVERSA - 28H

Perceber o papel estratégico da logística de distribuição e os desafios do sistema de transporte,

para fazer com que os produtos cheguem aos seus destinos com maior velocidade, em

quantidades menores e numa capilaridade em crescimento, com foco no objetivo de atender

as exigências e promover a conveniência desejada pelos consumidores que usam, cada vez

mais, o comércio eletrônico. Entender como projetar e dimensionar uma rede logística apta

para prover a sincronia, entre o fluxo de materiais e informações, buscando a efetividade nas

entregas e eficiência na recuperação e disposição dos bens não desejados para responder a

demanda imperativa por sustentabilidade.

GESTÃO ESTRATÉGICA DE OPERAÇÕES DE SUPRIMENTOS (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT) -

28H

Introdução à Cadeia de Suprimentos; organizações, processos e planejamento da cadeia de

suprimentos; ECR; gestão da demanda e adm. de estoques; processo S&OP e filosofia JIT;

Tecnologia da Informação na Cadeia de Suprimentos e e-commerce.

PROCUREMENT E DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES (COMPRAS E ESTOQUES) - 28H

Apresentação e estudo dos conceitos de compras e gestão de fornecedores, com foco nas

melhores práticas do mercado. Possibilitar aos discentes a compreensão, fixação de conceitos,

teorias, técnicas e métodos utilizados em procurement, conhecendo a composição do TCO e as

etapas do processo de Strategic Sourcing. Entender como o fator cultural pode impactar nos

resultados das negociações e relacionamentos dentro e fora da organização.

PRÁTICAS DE COMÉRCIO EXTERIOR E NEGÓCIOS INTERNACIONAIS (INCOTERMS, CUSTOS,

TRADE-OFFS E TRIBUTAÇÃO) - 28H

Estudo dos conceitos que envolvem as condições práticas nos processos de importação e

exportação de mercadorias e serviços no território brasileiro. Processos, regras e sistemática.

Negócios globais e seus impactos na logística internacional e nos trâmites de Comércio Exterior



Clique aqui para saber mais

Exterior. Aspectos estratégicos e operacionais referente à contratação dos modais de

transporte. Transportes - aspectos gerais, tipos de carga, modais de transporte, infraestrutura

portuária e aeroportuária, negociação de fretes. Seguros - conceitos, tipos, documentos e

procedimentos. O impacto dos procedimentos aduaneiros na logística internacional.

PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO - 28H

Visão geral do Sistema Tributário Nacional; complexidade do sistema; onerações fiscais

recaintes sobre exportações e investimentos. Noções gerais de contratação comercial;

procedimentos de importação/exportação. Obrigações fiscais inerentes à atividade de

comércio internacional e interestadual.

CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - 28H

Aborda os principais conceitos sobre gestão total de custos, sua classificação, princípios,

métodos e sistemas, tais como: OP, ABC, produção em série, padrão, absorção parcial, total e

custeio direto. Aborda também cálculo de preço de venda, definição da margem de

contribuição e análise CVL, PE e PF

EDUCAÇÃO FINANCEIRA - 28H

Compreende os conhecimentos e habilidades técnicas em finanças e matemática financeira,

capacitando o aluno a controlar e gerenciar recursos financeiros, através de uma visão ampla e

sistêmica dos principais tipos de investimentos e fontes de captação de recursos, visando a

gestão e o aumento do patrimônio pessoal e/ou empresarial.

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E TENDÊNCIAS DE MERCADO - 28H

Estudo e aplicação das tendências de mercado e de inteligência artificial na gestão

empresarial. Empreendedorismo e processo de inovação. Planejamento a partir da

identificação de oportunidades e ideias. Criação, moldagem, reconhecimento e captura por

meio do desenvolvimento da criatividade.



Clique aqui para saber mais

GESTÃO DE CRISES, CONFLITOS E MUDANÇAS - 28H

Aborda a importância da negociação no contexto organizacional, a procura pelo equilíbrio nas

negociações, os conceitos e a prática da negociação, a negociação como um processo e as

etapas de uma negociação. Além disso, são trabalhados os estilos de negociação, a ética no

processo de negociação, a barganha e a negociação baseada em princípios. O entendimento

dos conflitos, sua origem, as barreiras e sua resolução, completarão o ciclo do módulo. Mesas

de negociação colocarão os estudantes em contato com as práticas.

GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E NEGOCIAÇÃO - 28H

Comunicar-se e negociar de maneira eficiente é considerado por muitos o maior desafio de

qualquer tipo de organização. Os profissionais precisam divulgar, interna e externamente, suas

ideias e projetos, buscando resultados satisfatórios para si mesmos e para a organização. O

objetivo do módulo é desvendar os elementos da comunicação e da negociação.

LIDERANÇA, COACHING E GESTÃO DE CARREIRA - 40H

Capacitar os alunos para um melhor entendimento do método de Coaching, bem como suas

aplicações e em como se diferencia de outras abordagens de Desenvolvimento Humano.

Desafiá-los, por meio das atividades propostas, a experimentar algumas técnicas e utilizar

ferramentas da área, podendo aplicar o aprendizado obtido para o seu próprio planejamento

de carreira, bem como adaptar o método a sua realidade profissional agregando valor a sua

função atual.

MODELOS DE NEGÓCIOS E GESTÃO ESTRATÉGICA - 40H

Fundamentos de modelagem de negócios a partir da identificação de oportunidades. Conceito

de empresas pipelines e plataformas. Principais aspectos de modelos de negócios: problema,

solução, segmentos de clientes, proposta de valor, canais de distribuição, relacionamento com

clientes, fontes de receita, estrutura de custos, levantamento de hipóteses, testes e validações

do modelo de negócios. Produto mínimo viável (MVP). Análise do processo de execução de

novos empreendimentos.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Santos Andrade



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

