
 

   
 

Este manual contém informações acerca do curso de Pós-Graduação Lato Sensu, 

Especialização em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos – Edição 2019, ofertado 

pelo Departamento de Engenharia de Produção e Transportes (DEPROT) da Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). 

O presente manual tem caráter informativo, sendo que alterações podem ocorrer a 

qualquer momento por orientação da Chefia do DEPROT e/ou instâncias superiores. 

 

Coordenador da edição 2019: Prof. Ricardo Cassel (cassel@producao.ufrgs.br) 

Coordenador substituto: Prof. Cláudio Müller (cmuller@producao.ufrgs.br) 
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O curso de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos tem o objetivo geral de capacitar, 

atualizar e especializar os alunos para que possam gerir cadeias de suprimentos e 

sistemas logísticos dentro dos padrões atuais de qualidade e produtividade. Isso far-se-á 

através da apresentação do estado da arte de técnicas e estratégias de Gestão da Cadeia 

de Suprimentos e de Logística, e discussão de experiências práticas, considerando 

aspectos econômicos, organizacionais e humanos. 

 

Este curso é voltado para profissionais com curso superior nas áreas de engenharia 

(preferencialmente Engenharia de Produção) e áreas afins. 

 

O curso tem carga horária de 420 horas/aula, com duração total de 04 semestres. As 

aulas ocorrem nos 02 primeiros semestres às quintas-feiras, das 19h às 22h, sextas-

feiras, das 19h às 22h, e aos sábados, das 08h às 12h. Os 02 últimos semestres são 

dedicados à produção da monografia de conclusão do curso. 

* O cronograma de aulas estará disponível em março de 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ufrgs.br/producao/inscricaoEspecializacao


 

   
 

A tabela abaixo apresenta as disciplinas que serão ministradas no curso. Salvo alguma 

excepcionalidade, a ordem das disciplinas ministradas seguirá a ordem apresentada: 

  

Introdução à Logística e Gestão da Cadeia 

de Suprimentos (15h/a) 
Ricardo Augusto Cassel 

Análise Gerencial de Custos (45h/a) Francisco José Kliemann Neto 

Arquitetura da Cadeia de Suprimentos 

(30h/a) 
Carlos Eduardo Papaléo Panitz 

Mapeamento da Cadeia de Suprimentos 

(30h/a) 
Cláudio José Müller 

Gerenciamento de Risco e Gestão de 

Contratos (30h/a) 
Joana Siqueira de Souza 

Planejamento de Demanda e Gestão de 

Estoques (30h/a) 
Michel José Anzanello 

Sequenciamento de Operações e Gestão 

de Insumos (30h/a) 
Michel José Anzanello 

Sistemas Tributários, Aduaneiros e as 

Decisões Logísticas (15h/a) 
Fernando Ben 

Intralogística, Movimentação de Materiais, 

Operações de Terminais e Centros 

Logísticos (30h/a) 

Guilherme Luz Tortorella 

O Pensamento Enxuto e a Teoria das 

Restrições na Gestão da Cadeia de 

Suprimentos (30h/a) 

Tarcísio Abreu Saurin 

Daniel Pacheco Lacerda 

Global Supply Chain e Logística 

Internacional (30h/a) 
Carlos Eduardo Papaléo Panitz 

Gestão Sustentável da Cadeia de 

Suprimentos (15h/a) 
Ângela de Moura Ferreira Danilevicz 

Ferramentas de Apoio para a Gestão da 

Cadeia (enablers) (30h/a)  

Michel José Anzanello 

Christine Tessele Nodari 

Modelagem para Tomada de Decisão na 

Cadeia de Suprimentos (45h/a) 

Ricardo Augusto Cassel 

Christine Tessele Nodari 

Tópicos Especiais em SCM (30h/a) Ricardo Augusto Cassel 

 

*O currículo dos professores que compõem o corpo docente desde curso de 

Especialização pode ser consultado na plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa – CNPq: www.lattes.cnpq.br. 

http://www.lattes.cnpq.br/
http://www.lattes.cnpq.br/


 

   
 

Introdução à Logística e à Gestão da Cadeia de Suprimentos: Contextualização das 

funções de Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos; tendências que tem aumentado 

a importância e o impacto das funções logísticas e de SCM nas empresas; estratégias de 

produção (MTS, MTO, ATO, ETO) e suas implicações para as funções logísticas; como 

essas funções estão distribuídas nas organizações / tendências; alinhamento entre 

posicionamento estratégico da empresa e o de logística e de Gestão da Cadeia; novas 

práticas em empresas e o desafio do alinhamento entre elas (Global Sourcing, plataformas 

globais, joint ventures, etc); modelos de colaboração e ressuprimento entre canais, 

fornecedores e prestadores de serviço logístico: VMI, CPFR, gestão de ordens e eventos 

na cadeia. 

Análise Gerencial de Custos: Problemática da gestão de custos nas funções de SCM e 

Logística; terminologia de custos (origem, evolução e objetivos da contabilidade de 

custos, definições básicas e classificação de custos, o custo como elemento da tomada 

de decisão); os grandes princípios de custeio (absorção total, absorção parcial, absorção 

ideal, variável parcial, variável, principais vantagens e/ou desvantagens de cada um deles); 

considerações sobre anomalias em custos logísticos (avarias, fretes expressos, 

retrabalhos, coletas extras, demurrage, afretamentos); análise de Custo-Volume-Lucro 

(CVL) - Margem de Contribuição unitária (MCu) e Razão de Contribuição unitária (RCu); 

ponto de equilíbrio em empresas monoprodutoras; margem de segurança; margem de 

contribuição e os fatores restritivos de produção; ponto de equilíbrio em empresas 

multiprodutoras; pontos de equilíbrio contábil (operacional), econômico e financeiro; 

pontos de fechamento; os principais métodos de alocação de custos (método do custo-

padrão, métodos dos centros de custos, método do custeio baseado em atividades 

(Activity-Based Costing – ABC), método das Unidades de Esforço de Produção (UEPs), 

principais vantagens e/ou desvantagens de cada um deles); orçamento matricial 

(processo orçamento, orçamento base-zero – OBZ, orçamento matricial); custos 

relacionados à Logística (fretes “premium”, custos de inspeção, custos de logística 

internacional, custos da não-qualidade em operações logísticas, vinculação entre 

indicadores de custo e operacionais - utilização de containers, custo por ton.km, etc); 

gestão estratégica de custos e avaliação de desempenho (indicadores de desempenho 

em logística e SCM, SCOR – Supply Chain Operations Reference Model). 

Arquitetura da Cadeia de Suprimentos: Posicionamento da cadeia (ressuprimento, lean, 

líder); decisões de make or buy; estratégia de sourcing; tipos de acordos e relacionamento 

com a Cadeia; estratégia de canais; estratégia de pricing; estratégias de consolidação, 

coleta e distribuição; localização e desenho da rede de suprimentos / distribuição. 

Mapeamento da Cadeia de Suprimentos: A implantação estratégica se dá ao nível dos 

processos organizacionais. Na tentativa de garantir isto, o sistema de indicadores exerce 

o papel de desdobrar metas aos processos e retornar seu desempenho. As empresas são 

tradicionalmente organizadas funcionalmente, por setores ou departamentos. Os 

processos empresariais são muitas vezes interfuncionais. Pouco adianta então um 

desempenho excelente de uma área ou departamento; o cliente é atendido por processos 



 

   
 

interfuncionais e sente o efeito do pior desempenho dentro destes processos. Portanto, 

o gerenciamento de processos é elemento vital para consecução dos objetivos 

empresariais; Entende-se como necessário um modelo de gestão de que se proponha a 

explicar as interfaces e os relacionamentos entre as partes, ou seja, alinhando as ações 

operacionais aos objetivos estratégicos em uma gestão orientada por um sistema de 

indicadores de desempenho. Serão abordados o Sistema de gestão empresarial – MEIO 

(Modelo de Estratégia, Indicadores e Operações), gerenciamento por processos e 

discussão de casos. 

Gerenciamento de Risco e Gestão de Contratos: Apresentar conceitos de risco e 

incerteza; discutir modelos de Gestão de Riscos e contextualizá-los no ambiente de Cadeia 

de Suprimentos (SCRM); apresentar as etapas de Gestão de Riscos; exercitar os métodos 

de análise e avaliação de riscos; melhoras práticas de gerenciamento de risco em cadeia 

de suprimentos. 

Planejamento da Demanda e Gestão de Estoques: Estratégias de produção e suas 

relações com o planejamento de demanda; gestão de demanda e política de inventário; 

modelos de planejamento de demanda de longo prazo (causais, econométricos e 

multivariados); modelos de planejamento de demanda táticos (séries temporais); 

tratamento de ciclicidade, aleatoriedade, tendência, sazonalidade, outliers e demanda 

reprimida no processo de previsão de demanda; modelos qualitativos: delphi, teoria dos 

jogos, cenários; o processo de planejamento de demanda e as decisões de inventário; 

planejamento de demanda e o ciclo de vida de produtos (lançamentos, maturidade, 

substitutos, phase-out); indicadores para o controle do processo de gestão de demanda 

(MAPE, BIAS, Fill Rate, OTIF, Giro de Inventário). 

Sequenciamento de Operações e Gestão de Insumos: Plano de Vendas e Operações - 

Sales and Operations Planning (S&OP) - preparação, indicadores, variáveis de decisão e 

processo de alinhamento; planejamento de distribuição; plano mestre de produção; 

planejamento de capacidade e balancemanto de produção: APS, CRP, Heijunka; diferença 

entre manufatura discreta e repetitiva e sua relação com a estratégia de produção (MTS, 

MTO, ATO); programação fina de produção; Planejamento de Materiais utilizando o MRP; 

o processo de ressuprimento baseado em diferentes ferramentas de acionamento: MRP, 

Kanban, JIT sequenciado, VMI; parametrização de um sistema de MPS e MRP dentro de 

um ERP; modelos de planejamento colaborativo: CPFR (Collaborative Planning Forecast 

and Replenishment); indicadores do processo de planejamento para monitorar aderência, 

tempo de resposta, ativos e custos; conceitos e ferramentas de gerenciamento visual; 

Sistemas Andon; ferramentas de gerenciamento de execução e eventos em uma Cadeia 

de Suprimentos (SCEM – Supply Chain Event Management); ferramentas de integração 

entre sistemas de manufatura e sistemas de planejamento e controle: MES – 

Manufacturing Execution System; coleta automática de dados: datamatrix, código de 

barras uni e bi-dimensional, RFID. 

Sistemas Tributários, Aduaneiros e as Decisões Logísticas: Contextualização do sistema 

tributário brasileiro; atualidades sobre legislação tributária: impactos da guerra fiscal; 

anomalias do sistema tributário atual; tributos e impostos incidentes sobre operações de 



 

   
 

compra, venda e de transporte no Brasil; tributos e taxas incidentes nas operações de 

importação e exportação; regimes aduaneiros especiais (linha azul, draw-back, recof, 

entrepostagem); câmbio e acordos bilaterais e sua importância para as decisões de 

suprimentos e de localização industrial; relação entre estratégias de CKD, SKD, CBU e 

exigências de conteúdo local; exemplos de Incentivos Fiscais; tributos incidentes sobre 

operações de transporte, base de cálculo; estratégias para minimizar a carga tributária. 

Intralogística, Movimentação de Materiais, Operações de Terminais e Centros 

Logísticos: Layout de fábricas, armazéns e terminais: principais características e diretrizes 

de projeto; o fluxo de recebimento e armazenamento; cross-docking, flow-thru, merge in 

transit; o processo de picking: técnicas e ferramentas; tipos de sistemas de 

movimentação; tipos de sistema de armazenagem (blocados, porta pallets, drive-inn, flow-

thru, prateleiras inteligentes); processos de abastecimento de linha (kanban, kitting, por 

ordem de separação); Engenharia e design de embalagem; processamento de pedido de 

clientes, processos operativos (recebimento, inspeção, estocagem, separação, despacho, 

abastecimento); contagens de inventário, controle de FIFO, FEFO, LIFO e housekeeping; 

indicadores para gestão de terminais, armazéns e centros logísticos. 

O Pensamento Enxuto e a Teoria das Restrições na Gestão da Cadeia de Suprimentos: 

Identificando os riscos de uma cadeia de suprimentos; os riscos associados a estratégia 

de sourcing; logística interna e externa segundo os preceitos da produção enxuta; 

produção puxada na cadeia de suprimentos; manufatura ágil; milk run; aplicações da teoria 

das restrições à gestão da cadeia de suprimentos; gerenciamento visual. 

Global Supply Chain e Logística Internacional: Global Sourcing; implicações das 

estratégias de sourcing internacional sobre os processos de gestão de demanda, 

planejamento, capital de giro e custos logísticos; modelo de decisão para operações de 

CKD, SKD, CBU; regimes especiais; a importância da análise de acordos bilaterias e 

regulamentação entre blocos econômicos; embalagem internacional; seleção e gestão de 

prestadores de serviço de logística internacional; aspectos a considerar na 

parametrização, planejamento e programação de componentes importados. 

Gestão Sustentável da Cadeia de Suprimentos: Mercados, organizações e o papel do 

conhecimento; economia gerencial; demanda, produção e custos; estrutura de mercados; 

precificação com poder de mercado; criação e captura de valor; teoria dos jogos; contratos 

e conflitos de incentivos. 

Ferramentas de Apoio para a Gestão da Cadeia (enablers): ERPs, visão geral; módulos 

de planejamento (Gestão de Demanda, SOP, DRP, MPS, CRP, MRP); módulos para gestão 

de armazéns: WMS (Warehouse Management System); sistemas de otimização e 

simulação; ferramentas de BI; sistemas especialistas: OMS, TMS, SCEM, APS, EDI e web-

EDI: protocolos, aplicações e suas vinculações com modelos de gestão e ressuprimento 

(VMI, JIT, milk run, MRP). 

Modelagem para Tomada de Decisão na Cadeia de Suprimentos: Definindo qual é o 

problema; modelos macroscópicos e analíticos; modelos estatísticos e econométricos; 

modelos numéricos de otimização e heurísticos; modelos de simulação; Teoria de Filas. 



 

   
 

Tópicos Especiais em SCM: A presente disciplina trata da elaboração de um projeto de 

pesquisa, versando sobre um tema de Engenharia de Produção em qualquer uma de suas 

áreas, culminando com a redação de um artigo. Trata-se, portanto, de um primeiro contato 

com a pesquisa em Engenharia de Produção, no qual o aluno faz um trabalho individual 

na definição e na construção de uma problemática de pesquisa e respectivo levantamento 

do estado da arte. Para tanto, ele utiliza seus conhecimentos de Metodologia de Pesquisa 

e Engenharia de Produção. Serão abordados nessa disciplina: estrutura de um artigo na 

área de Engenharia de Produção; comentários iniciais; definição de tema; definição de 

objetivos; método de pesquisa; método de trabalho; delimitações de estudo; estrutura do 

trabalho; elaboração de referencial teórico. 

 

O primeiro passo é o candidato preencher a ficha de inscrição online, conforme link 

disponibilizado a seguir. Após uma análise da ficha de inscrição por parte da coordenação 

do curso, o departamento entrará em contato com os candidatos pré-selecionados para 

o agendamento de uma entrevista. As entrevistas ocorrerão na sede do DEPROT ou, em 

casos especiais, por telefone ou videoconferência. Após a entrevista, o candidato ficará 

apto a realizar sua matrícula apresentando o comprovante de pagamento e a 

documentação necessária. 

 

A inscrição para a seleção do curso de Especialização é realizada através do 

preenchimento da ficha de inscrição, disponibilizada no site da Engenharia de Produção 

da UFRGS (www.ufrgs.br/producao). Não serão aceitas inscrições via correio. 

 

O ingresso no curso de especialização em Logística e Gestão da Cadeia de Suprimentos 

está condicionado a fatores como desempenho do candidato em cursos anteriores (de 

Graduação ou Pós-Graduação), currículo, aderência, atual e futura, à área pretendida e 

motivação. As características listadas a seguir são diretrizes subjetivas para avaliação dos 

candidatos, não compondo pré-requisitos para ingresso no curso. 

 - Bom desempenho na Graduação e em outros cursos de Pós-Graduação em nível 

de Especialização (preferencialmente na área de Engenharia de Produção); 

 - Conhecimentos em língua inglesa (nível de leitura); 

 - Conhecimentos em informática. 
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 - Preenchimento online da Ficha de Inscrição; 

 - Foto 3x4 (uma); 

  - Xerox do RG, do CPF (se presente no RG, basta xerox do primeiro), do diploma 

de Graduação e do histórico escolar da Graduação. 

 

*Os documentos acima listados devem ser entregues à Secretaria do curso no momento 

da entrevista. 

  

INSCRIÇÕES PRORROGADO ATÉ 21/04/2019 

ENTREVISTAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

MATRÍCULAS 
Em fluxo contínuo, 

agendadas pela Secretaria 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO Previsto para abril de 2019 

TÉRMINO DO PERÍODO LETIVO Dezembro de 2019 

PRAZO MÁXIMO PARA A CONCLUSÃO 

DA MONOGRAFIA 
Dezembro de 2020 

 

O curso prevê um máximo de 30 vagas, e sua ocorrência está condicionada à formação 

de uma turma com um mínimo de 15 alunos. 

 

Matrícula: R$ 895,00 

Parcelas: 20 x R$ 895,00 

 



 

   
 

Escola de Engenharia da UFRGS. 

Av. Osvaldo Aranha, 99 – Porto Alegre, RS. CEP 90.035-190. 

 

 - Frequência mínima de 75% por disciplina; 

 - Para a obtenção do título de Especialista é necessário que o aluno curse e seja 

aprovado, isto é, obtenha conceito C ou superior, em pelo menos 24 créditos de 

disciplinas e redija um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC); 

 - Estudantes de Pós-Graduação Lato Sensu devem obter a totalidade dos 

requisitos para conclusão do curso num período de 22 meses. Não é permitido, segundo 

a legislação vigente na UFRGS, o trancamento de matrícula deste tipo de curso. 

 

*Os créditos obtidos junto ao curso não podem ser aproveitados para cursos de Mestrado 

Acadêmico e/ou Profissional. 

 

Christian Silveira: 

 E-mail: christian@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4006 

Rejani Sales: 

 E-mail: secretaria@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-3909 

Julian Lühring: 

 E-mail: secretaria3@producao.ufrgs.br 

 Telefone: (0xx51) 3308-4007 
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