
Gestão da Cadeia Logística e de Suprimentos

OBJETIVO
Capacitar profi ssionais para promoverem a efi cácia no 
gerenciamento, funcionamento e solução de problemas 
da cadeia logística e de suprimentos nas organizações.

PÚBLICO-ALVO
Gerentes, coordenadores, supervisores, engenheiros e 
analistas das áreas de Logística, Suprimentos, Compras, 
Custos, Armazenagem, Transportes, Distribuição, 
Engenharia de Produção, operadores de logística e demais 
profi ssionais de nível superior que buscam aprofundar 
seus conhecimentos em Logística, na busca de integração 
do processo de gerenciamento da logística e cadeia de 
suprimentos. Adicionalmente, pessoas que trabalham nas 
atividades industrial, comercial ou prestação de serviços, 
que desejam especializar os conhecimentos de logística 
empresarial. Ainda, para aqueles que pretendem evoluir 
e aumentar sua empregabilidade nas mais diversas áreas 
da atividade empresarial.

INFORMAÇÕES DO CURSO
•  Inscrições abertas
• Dia/horário de aula: terça e quinta-feira, das 19h às 

22h30 (aulas semanais com intervalo entre os módulos);
• Investimento: 24 x R$ 598,00. As parcelas serão 

reajustadas após 12 meses, tendo por base o IGPM da 
FGV.

DOCUMENTAÇÃO ORIGINAL
- 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.

Obs.: A 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.

* Verifi que condições.

BENEFÍCIO
DESCONTO DE ATÉ 25%*

Matriz curricular C/H

Módulo Estratégico

Seminários avançados com foco em logística 16

Módulo Específi co

Planejamento estratégico e negócios logísticos 24

Indicadores de desempenho na logística 24

Qualidade de serviços logísticos 24

Planejamento integrado dos estoques e da 
produção

24

Gestão estratégica do estoque e 
movimentação

24

Transporte e distribuição física 28

Comércio exterior e logística internacional 28

Aspectos tributários na cadeia de suprimentos 24

Administração fi nanceira e custos logísticos 24

Suprimentos e gestão de compras 32

Logística no varejo 24

Lean logistics e logística 4.0 32

Logística reversa e sustentabilidade 32

Carga horária total 360

Sua carreira não pode esperar. Especialize-se!
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