MBA EM SUPPLY CHAIN E LOGÍSTICA INTEGRADA
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em MBA em Supply Chain e
Logística Integrada.
COORDENAÇÃO GERAL: Professor Especialista Carlos dos Santos Cabral.
ÁREA DO CONHECIMENTO: Ciências Sociais Aplicadas, Administração, Ciências
Contábeis.
DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Ciências
Sociais Aplicadas, Administração, Ciências Contábeis, na modalidade on-line.
OBJETIVOS:
Objetivos Gerais:
Propiciar aos profissionais participantes o desenvolvimento de competências de gestão
para dinamizar e racionalizar processos logísticos a partir de abordagens estratégicas
com base científica, tecnológica, mercadológica e consultiva que promovam o aumento
de produtividade, redução de custos, valorização do capital humano em um ambiente
de responsabilidade socioambiental proporcionando assim vantagem competitiva para
a organização.
O curso de Pós-Graduação Lato Sensu “MBA em Supply Chain e Logística Integrada” tem
como objetivo geral a formação de profissionais de Administração, Ciências Contábeis,
Economia e Engenharia, atuantes em cargos centrados no papel estratégico da cadeia
de abastecimento de produtos e serviços, capazes de elevar os índices de
competitividade das organizações.
O curso contribuirá para capacitar as Indústrias e os Empreendimentos Nacionais,
tornando-os aptos a:

Entender os conceitos e ferramentas necessárias para a competitividade;

Compreender a gestão estratégica de negócios e a integração da cadeia de
abastecimento;

Gerar a capacidade de compreender processos abastecimento e logísticos,
formular estratégias e implementar mudanças nos processos empresariais no que tange
no aspecto de suprimentos;

Ampliar competências para dirigir negócios no cenário nacional e internacional.

Objetivos Específicos:

Capacitar profissionais para compreender processos de abastecimento,
diagnosticar, formular estratégias e implementar mudanças nos processos empresariais
no que tange ao aspecto de suprimentos.

Fornecer subsídios para o diagnóstico dos processos e o papel dos operadores
logísticos dentro do contexto organizacional.

Instrumentalizar os participantes para aplicação de ferramentas gerenciais de
compras, estoques, movimentação, distribuição e transporte.

Demonstrar a importância da tecnologia para a gestão da informação dentro dos
processos de suprimentos e logísticos;

Estimular a prática profissional em ambientes virtuais de forma sistemática e
organizada;

Aperfeiçoar e aprofundar o conhecimento teórico e a práxis da pesquisa
científica do profissional.

Desenvolver visão estratégica.

Oferecer a possibilidade de formação em nível de pós-graduação na modalidade
a distância no sentido de ampliar a formação e a oferta e de especialistas em Supply
Chain e Logística Integrada em todo o território nacional.

PÚBLICO-ALVO: Os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são oferecidos para portadores
de diploma de nível superior. O público-alvo são profissionais que buscam ingressar ou
alcançar projeção profissional na área de Logística, e que por incompatibilidade de
horários ou impossibilidade de assistirem a aulas em horários regulares optam pelo
ensino a distância. O curso também é direcionado para empreendedores de empresas
fornecedoras, fabricantes, varejistas, transportadoras, operadores logísticos e outras
entidades afins.

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso

Carga Horária
(horas)

Gestão Estratégica, Empreendedorismo e Plano de
Negócios

40h

2.

Gestão Estratégica da Tecnologia da Informação

40h

3.

Gestão de Pessoas e Negociação

40h

4.

Economia Empresarial e Matemática Financeira

40h

5.

Tópicos Avançados em Supply Chain e Logística Integrada

40h

6.

Gestão da Demanda e dos Estoques

40h

7.

Distribuição

40h

8.

Gestão de Transportes

40h

9.

Seminários em Gestão de Negócios

60h

10.

Metodologia Científica

40h

11.

Orientação TCC

30h

1.

