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PÓS-GRADUAÇÃO  LATO  SENSU 
 

A Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial – FATESG, 

oferta a especialização de pós-graduação Lato Sensu  MBA em Gestão da Logística. 

 

1-NOME  DO  CURSO   

 PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU MBA EM GESTÃO DA LOGÍSTICA  

2-JUSTIFICATIVA 

O crescimento observado na circulação de mercadorias no âmbito regional e a 

especialização necessária para atender essa demanda, exigem a capacitação de 

executivos e técnicos que saibam gerenciar processos, atendendo aos conceitos e 

métodos que produzam a melhoria da qualidade e da produtividade nas organizações que 

buscam competitividade. 

No atual cenário de competição, com necessidades de operações globalizadas e 

integradas, as empresas estão cada vez mais em busca da competitividade através da 

eficiência e eficácia nos seus processos. Isso motiva as empresas a buscarem nas 

operações de processos as condições que favoreçam a redução dos custos em toda a 

cadeia de suprimentos. A necessidade de sistemas de informações altamente eficientes 

que possam interligar todos os processos de uma operação. 

A possibilidade de ofertas de cursos de Pós-Graduação em MBA em Gestão, com 

ênfase em Logística, visa preencher uma lacuna regional no que tange a essa área 

específica do conhecimento. Em decorrência de todas essas circunstâncias, e de haver 

demanda por esses “novos profissionais”, julga a FATESG ser de fundamental 

importância a estruturação de um curso de pós-graduação que prepare os alunos 

atendendo a esse novo “perfil” requerido pelo mercado, com amplo aproveitamento dos 

estudos realizados, bem como de outras habilidades e competências adquiridas no 

trabalho.  

 

3-OBJETIVOS  DO  CURSO 
 

Geral 

Implantar e desenvolver, em ambientes pedagógicos da FATESG, a especialização 

profissional na área da Logística, visando à capacitação de recursos humanos 
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demandados pelo mercado atual de trabalho, com base no perfil de competências 

estabelecidas, resultando em ações de planejamento, supervisão, orientação e avaliação 

de atividades de gestão, por meio da utilização de métodos, técnicas e habilidades 

específicas, garantindo ao aluno melhores condições de empregabilidade. 

Específicos  

Adequar as habilidades técnicas dos profissionais às novas tendências de gestão de 

processos, através de uma visão sistêmica, multidisciplinar, científica e prática. 

Apresentar as novas metodologias e ferramentas disponíveis aliando a informação 

teórica e técnica a aplicações práticas.  

Promover o desenvolvimento tanto dos profissionais quanto de suas empresas, 

focalizando a visão sistêmica, liderança e o comprometimento com a qualidade e 

produtividade. 
 

 

4-PÚBLICO-ALVO   

Profissionais graduados com diploma de nível superior, encarregados, supervisores, 

coordenadores, gerentes, diretores, consultores e executivos, que atuem em empresas 

industriais ou de serviços, e desejem obter uma visão integrada da gestão de empresas 

quanto aos Processos de suprimentos, Produção e distribuição na Logística, Gestão 

Ambiental e Qualidade. 

 

5-NÚMERO  DE  VAGAS 
 

Mínimo de 25 e máximo de 35 

 

6-  CARGA HORÁRIA DO  CURSO 
 

380hs em sala de aula, sendo 10hs de orientação aos TCC. 
 

8-  PERÍODO  E  PERIODICIDADE  DO  CURSO 

Início do curso:      Maio de 2018 

Término do curso: Abril 2020 

Aulas quinzenais 

Sábado das 7h às 12h e das 13h às 18h, com Intervalo das 12h às 13h; 
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9-ESTRUTURA CURRICULAR:   

UNIDADES CURRICULARES CARGA HORÁRIA 

Fundamentos da Gestão Logística 20 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes 20 

Metodologia do Trabalho Científico 10 

Gestão Estratégica de Compras 20 

Planejamento Logístico 30 

Supply Chain Management (SCM) 20 

Gestão por Indicadores  20 

Gerenciamento de Projetos Logísticos 20 

Redes e Fluxos Logísticos 20 

Gestão Estratégica de Estoques & Armazéns 20 

Gestão de Transportes & Distribuição 20 

Gestão & Otimização de Custos Logísticos 20 

Logística Sustentável & Segura 20 

Projeto baseado na problemática da Gestão Logística 10 

Inovação Tecnológica na Logística 20 

Gestão de Follow Up (Diligenciamento de Compras) 20 

Projeto baseado na problemática da Gestão Logística 10 

Modelagem, Simulação e Otimização 20 

E-commerce & Logística Internacional 20 

Projeto baseado na problemática da Gestão Logística 10 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC 10 

380 horas 

 

10-  TRABALHO  DE  CONCLUSÃO 

Projeto de Logística: 

Desenvolvimento e Defesa dos 

Trabalhos de Conclusão 

10 h 

Aulas de assessoramento ao 

desenvolvimento ao TCC 

Apresentação de defesa dos TCC.  
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11-CORPO  DOCENTE 

UNIDADES CURRICULARES DOCENTE 

Fundamentos da Gestão Logística 
Wanderley Villarinho 

Junior 

Liderança e Desenvolvimento de Equipes Andressa Nunes 

Metodologia do Trabalho Científico Aline Fagner 

Gestão Estratégica de Compras Marsio Antônio Ribeiro 

Planejamento Logístico 
Vitor Hugo Martins 

Resende 

Supply Chain Management (Gestão da Cadeia de Suprimento) Harlen Alves Joaquim 

Gestão por Indicadores  Edson Carillo 

Gerenciamento de Projetos Logísticos 
Alessandro Caetano 

Neves 

Redes e Fluxos Logísticos Dirceu Milani 

Gestão Estratégica de Estoques & Armazéns Eduardo Banzatto 

Gestão de Transportes & Distribuição Claudinei Bento 

Gestão & Otimização de Custos Logísticos 
Carlos Manoel Taboada 

Rodriguez 

Logística Sustentável & Segura Nelson Siqueira Neto 

Inovação Tecnológica na Logística Anderson Alves 

Gestão de Follow Up (Diligenciamento do Pedido) Kelson Ribeiro Costa 

Modelagem, Simulação e Otimização Frederico Rodovalho 

E-commerce & Logística Internacional Everaldo Fiatkoski 

Projeto baseado na problemática da Gestão Logística Wagner Martins 

Trabalho de Conclusão de Curso TCC 10 

380 horas 

 

O corpo docente é formado por Especialistas, Mestres e Doutores, com experiência 

acadêmica e profissional relevante na área do curso, conforme tabela abaixo: 

Obs. Professores Titulares. Sujeitos a alterações. 

 

 

 

 



 

 Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial - FATESG 

Rua 227-A, n° 95, Setor Leste Universitário - CEP 74060-155 - Goiânia-GO 

Fone: (62) 3269-1200 - Fax: (62) 3269-1233 

 

12-PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  SELEÇÃO  DOS  CANDIDATOS   

12.1 Do período e valor das inscrições: 

12.1.1Inscrições:02/04/2018 até 18/05/2018 

12.1.3 Valor: Isento 

 

12.2 Do critério de seleção dos candidatos: 

- Análise curricular e entrevista 

 

12.3 Da forma de realização das inscrições: 

12.3.1 Pela internet (site www.senaigo.com.br), mediante preenchimento do 

requerimento de inscrição , devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do 

Coordenador Técnico, indicado no tópico coordenação. 

12.3.2 Na Faculdade SENAI Fatesg, mediante preenchimento do requerimento de 

inscrição , devendo o candidato enviar o currículo para o e-mail do Coordenador Técnico, 

indicado no tópico 15. 

 

13-  PROCESSO  E  CRITÉRIOS  DE  MATRICULAS  

Período de 02/04/18 a 18/05/2018 

A faculdade poderá cancelar o curso ou adiar seu início, caso a quantidade de alunos a 

serem matriculados não atinja o número mínimo previsto para instalação e funcionamento 

de uma turma. 

O candidato deverá efetuar sua matrícula na Faculdade SENAI FATESG para o qual foi 

aprovado e classificado, dentro do período estabelecido neste edital. 

São condições necessárias à matrícula: 

a) ser aprovado e classificado no processo e critérios de seleção, dentro do número de 

vagas existentes; 

b) preencher a ficha de matrícula; 

c) assinar o contrato de prestação de serviços educacionais. 

No ato da matrícula, o candidato, ou seu representante legal, deverá apresentar a via 

original e uma cópia individualizada dos seguintes documentos: 

a) Diploma de Curso de Graduação acompanhado do respectivo histórico escolar; 

 Para recém- formados, é aceita, até a emissão do diploma, uma declaração de conclusão 

de curso que conste a data da colação de grau, desde que tenha não tenha sido emitida 

no máximo de 30 dias; 
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 Para a graduação realizada nos países do MERCOSUL: documentos com visto da 

autoridade consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular 

competente no Brasil; 

 Para graduação realizada nos demais países: documentos com visto da autoridade 

consular brasileira no País onde foi expedido ou da autoridade consular competente no 

Brasil, e a convalidação de uma Universidade Brasileira, conforme portaria do MEC 

b) Certidão de Casamento ou nascimento, com averbação, se for o caso; 

c) Documento de Identificação oficial com foto; 

d) 01 foto 3/4 recente; 

e) Registro Nacional de Estrangeiro (RNE) se for o caso; 

f) CPF, quando não constar na identificação; 

g) Certificado de dispensa de incorporação ou reservista ou certificado de isenção para 

maiores de 18 anos do sexo masculino; 

h) Título eleitoral com comprovação de votação na última eleição ou certidão de quitação 

eleitoral para maiores de 18 anos; 

i) Comprovante de endereço; 

 Ter emissão máxima de 03 (três) meses; 

 Caso o comprovante de endereço não esteja em nome do aluno ou de seu responsável 

legal, este deve declarar (na cópia), que o mesmo reside no endereço apresentado. 

 Ser emitido por concessionária de saneamento, eletricidade, telefonia fixa ou móvel e 

correspondência do Detran. 

 

14-  INFRAESTRUTURA FÍSICA  

Sala de aula, climatizada, com cadeiras, recursos didáticos: projetor multimídia (data-

show) e Quadro branco interativo. 

 

15-COORDENAÇÃO 

 

 

Coordenação         

Técnica: Claudinei Bento Paulino 

Fone: (62) 3269-1200 

E-mail: claudineibento.senai@sistemafieg.org.br 

Acadêmica e Administrativa: Elizabeth Maria de Souza 

Fone: (62) 3269-1225 

E-mail: elizabeth.senai@sistemafieg.org.br 
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16-INVESTIMENTO 

20 parcelas de R$ 440,00. 

Para os pagamentos efetuados até o dia 10 de cada mês, será concedido desconto de 

10%, a título de pontualidade, inclusive na matrícula. 

 

17-  DISPOSIÇÕES  GERAIS 

Situações e casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão Geral do 

Processo Seletivo do SENAI Goiás. 

A Comissão Geral do Processo Seletivo da Faculdade SENAI Fatesg publicará, sempre 

que necessário, editais de retificação, normas complementares e avisos oficiais sobre o 

processo seletivo no site do SENAI, ficando estas publicações incorporadas a este edital. 

Em caso de dúvidas, entre em contato pelo telefone: (62) 3269-1200, de segunda-feira 

a sexta-feira, no horário das 8h às 20 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goiânia, Março de 2018. 

Comissão de Seleção 

Faculdade de Tecnologia SENAI de Desenvolvimento Gerencial - FATESG 


