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1 EMENTA
Articulação entre os conteúdos desenvolvidos no semestre letivo por meio da apresentação de uma
temática pontual que propicie a reflexão/discussão de questões pertinentes à Logística.
2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Propiciar o intercâmbio de conhecimento na área de disciplinas cursadas no semestre letivo,
potencializando a interdisciplinaridade de conteúdo.
2.2 Objetivos Específicos
- Discutir a aplicação prática e de forma interdisciplinar de conteúdos das disciplinas de administração da
produção; contabilidade de custos e fundamentos da logística.
- Articular a solução prática de problemas cotidianos que envolvem conteúdos de administração da
produção; contabilidade de custos e fundamentos da logística.

3 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. UNIDADE I - Técnicas para apresentação de seminários: 1.1. Comunicação oral e visual 1.2. Uso
de recursos computacionais para apresentação 1.3. Seminários abertos em seminários interdisciplinares 1.4
Apresentação do Manual para apresentação de Trabalhos Acadêmicos da UFT.
2. UNIDADE II - Seminários interdisiciplinares conteúdos de formação específica: 2.1 Apresentação
de um problema cotidiano; 2.2 Estudo sobre a metodologia que irá promover a solução do problema; 2.3
Apresentação de refencial teórico que irá dar suporte a solução do problema.
3. UNIDADE III - Seminários com a apresentação da solução do problema: 3.1. apresentação da
solução prática ao problema; 3.2 Fundamento da metodologia da a solução do problema; 3.3. Apresentação
da solução prática dada ao problema.
ORIENTAÇÕES PARA DESENVOLVER OS CONTEÚDOS:
Seminários interdisciplinares sobre a área de formação específica: será apresentado a metodologia e o
referencial teórico ao problema. Os mesmos deverão estar dentro das normas UFT de apresentação de
trabalhos acadêmicos, contendo: capas, contracapas, metodologia aplicada a solução do problema, bem
como referencial teórico que dará suporte a solução do problema. Deverá ser apresentado ainda, as
referências bibliográficas utilizadas na construção do trabalho até o momento.

Seminários com a apresentação da solução do problema: serão apresentados verbalmente e na forma
escrita a solução dada ao caso, com suporte na metodologia e no referencial teórico escrito. Aqui, também
deverá ser apresentado o trabalho completo contendo: capas, contracapas, metodologia aplicada a solução
do problema, referencial teórico; solução dada ao problema fundamentada na metodologia e no referencial
teórico; bem como, a bibliografia utilizada na construção do trabalho.

4 METODOLOGIA
4.1 Ensino: aulas serão expositivas dialogadas e participativas, contextualizando os conteúdos sob a ótica
de conteúdo das seguintes disciplinas: leitura e produção de texto; economia e mercado; estado, cultura e
cidadania, gestão financeira, teoria geral da administração, direito e legislação para gestão e organização
sistemas e métodos. Como recursos material para o ensino será utilizado o quadro branco, pincel, e
Datashow.
4.2 Avaliação será formativa e somativa, sendo: Nota 1 e Nota 2 será composta pela média aritmética
simples de apresentação do trabalho escrito (peso até 4,0) + apresentação verbal e individual (peso até 6,0).
A média do semestre se dará pela (Nota 1 + Nota 2) / 2 e a média de aprovação é igual ou superior a 7
pontos. Alunos com média igual ou superior a 4 pontos e inferior a 7 tem o direito de realizar a o exame
final. O exame final será aplicado em prova individual com todos os conteúdos apresentados em sala de
aula. Estará aprovado o aluno que obtiver média final igual ou superior a 5. A média é encontrada pela
soma da primeira média e nota do exame final dividido por 2.
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1

DATA

01/09/2018

h/a

14 às 19

2

29/09/2018

14 às 19

3

10/11/2018

14 às 19

CONTEÚDO
Apresentação do Plano de Disciplina e detalhamento da
forma de avaliação. Esclarecimento sobre a metodologia de
trabalho da disciplina.
Apresentação sobre técnicas para apresentação de
seminários: comunicação oral e visual; uso de recursos
computacionais para apresentação; como realizar seminários
abertos em seminários interdisciplinares; apresentação do
manual de apresentação de trabalhos acadêmicos da UFT.
Seminários interdisciplinares sobre a área de formação
específica: apresentação da metodologia e do referencial
teórico ao problema.
Seminários com a apresentação da solução do problema:
apresentação da solução dada ao caso, com suporte na
metodologia e no referencial teórico escrito.
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SUGESTÕES:
- Estudo do modelo logístico da Perdigão
- Logística de transporte e distribuição: caso da Wall-Mart
- Modelo Logístico da NetShoes e da Coca-Cola: o que diferencia e porque são exemplos no
mundo dos negócios
- Modelos de gestão logística de operações da Amazon.Com
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