pós-graduação na
t e o r i a e na p rá t i c a

Gestão e Administração de
Atividades Portuárias
O curso prepara profissionais para atuação
na gestão de operações portuárias, que
desempenhem funções estratégicas,
táticas e operacionais, tendo como base
as relações de interface com a logística
empresarial, operações portuárias e o
comércio exterior, incluindo as legislações
pertinentes, além da gestão ambiental.
Também, que possam contribuir para a
inovação e melhoria de processos logísticos
em portos marítimos e fluviais, antecipandose aos problemas, resolvendo-os e assim
podendo minimizar custos e maximizar
benefícios da atividade econômica
portuária, dentro de uma perspectiva ética e
sustentável das operações.

A quem se destina
Profissionais das áreas de gestão e
administração portuária, administração,
economia, gestão de pessoas, engenharia
de produção e outras engenharias e áreas
de atuação que desejem ingressar no setor
portuário como gestores e executivos de
portos e terminais portuários.

Inscrições abertas •
univille.br/especializacoes

• Duração: 18 a 24 meses
• Dia/horário de aula: sexta-feira das 19h
às 22h30 e sábado das 08h às 12h30
(aulas quinzenais)
• Valor: 24 x 572,001

Documentação original para matrícula2
• Diploma de curso superior
• Histórico escolar de curso superior (com a data
de colação de grau)
• CPF e RG
• Comprovante de residência
• Certidão de nascimento ou casamento

Desconto de até 25% • Verifique as
condições de benefícios disponíveis

Obs.: 1As parcelas serão reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da FGV • 2A documentação deverá ser entregue na Coordenação
da Educação Permanente e Continuada no ato da assinatura do Contrato • A Univille reserva-se o direito de não realizar o curso, caso o
número de vagas não seja preenchido.

São Francisco do Sul
(47) 3461.9126
especializacoes@univille.br

(47) 3461.9168
PosGraduacaoUniville

p ós-graduação na
t e oria e na prática

Matriz Curricular

Gestão e
Administração de
Atividades Portuárias

Planejamento estratégico

32

Coaching de carreira

24

Seminários

16

C/H

Módulo Estratégico

Módulo Específico
Introdução a logística portuária

32

Legislação, gestão ambiental portuária

32

Estatística

32

Agenciamento marítimo

32

Direito marítimo e legislação de terminais

32

Despacho aduaneiro
Operações de mar/navegação e planejamento
de carga
Operações terrestres e terminais

32

Gestão de custos e custos portuários

32

Carga horária total
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360

