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Logística

Duração:
2 anos (4 semestres)

Carga horária:
1.800 horas

Período:
noturno

Aulas presenciais:
de segunda a sexta-feira

Horário:
19h15 às 22h55

Investimento Mensal*

Valor Bruto: R$ 747,00
Pagamento até o dia 10 do mês.

Valor Especial: R$ 676,00
Pagamento até o 5º dia útil do mês.

Empresas 
Conveniadas: R$ 597,60
Pagamento até o 5º dia útil do mês.

*Valores para 2017, sujeitos a alterações 
em 2018.

Objetivos do curso
O curso de Tecnologia em Logística tem como objetivo formar 
profissionais qualificados para atuar na área de logística, de forma 
integrada aos demais setores produtivos e administrativos da empresa. A 
proposta é formar profissionais habilitados para atuar em várias 
dimensões da logística empresarial, tais como projetos de arranjos físicos, 
planejamento de estoques, distribuição de mercadorias, gestão de redes 
de suprimentos, logística internacional, custos, e capacitá-los para o 
desempenho de atividades empreendedoras, buscando e identificando 
oportunidades, sabendo estruturar e viabilizar empreendimentos.
O curso também tem como objetivo possibilitar aos alunos o crescimento 
pessoal integral mediante o desenvolvimento do senso crítico, da 
percepção dos valores éticos e de cidadania, que refletirão nas ações 
ligadas ao relacionamento humano, na gestão de pessoas, nas ações de 
preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, além 
das ações de direitos e deveres do cidadão.

Atividades do profissional
• Projetar e reorganizar arranjos físicos.
• Implantar sistemas de informações gerenciais.
• Planejar e gerir estoques, redes de distribuição e circulação de materiais.
• Planejar, viabilizar e gerir a cadeia de suprimentos para a racionalização 
de recursos e tempo.
• Liderar equipes de trabalho e gerenciar os recursos humanos sob sua 
responsabilidade.
• Estruturar e gerir redes de distribuição voltadas ao e-commerce.
• Treinar e desenvolver recursos humanos.
• Calcular custos de operações logísticas.
• Executar atividades envolvendo logística internacional.

Atuação no mercado
• Gerente de logística
• Gerente da cadeia de suprimentos
• Coordenador de compras
• Coordenador de armazéns
• Analista de importação e exportação
• Analista de rotas e meios de transporte
• Supervisor de operações e processos logísticos

Diploma
Para o aluno que concluir com aprovação toda a grade curricular e 
cumprir a carga horária de estágio e de atividades complementares, 
será atribuído o título de TECNÓLOGO EM LOGÍSTICA, por meio do 
diploma emitido pela Fatep.

Tecnologia:


