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MÓDULO III – Habilitação Profissional Técnica de Nível Médio de TÉCNICO EM 

LOGÍSTICA 

III.1 – GESTÃO DE TRANSPORTES 

Função: Planejamento e Operação de Transportes 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Avaliar a infraestrutura dos 
sistemas de transporte do país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Selecionar o modal de 
transporte adequado às 
características dos usuários e 
especificidades da carga. 
 
 
 
 
 
3. Analisar as necessidades de 
serviços de transporte para o 
planejamento, operação e 
monitoramento das frotas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Associar procedimentos para 
transporte de cargas perigosas e 
suas consequências ao meio 
ambiente. 

1.1. Identificar a importância dos 
transportes no desenvolvimento 
econômico e o seu papel na 
Logística. 
1.2. Listar as variáveis e 
restrições geográficas que 
afetam o planejamento do 
transporte urbano e de cargas.  
1.3. Mapear a situação atual da 
infraestrutura de transportes e 
os desafios para a Logística. 
 
2. Classificar a natureza da 
carga transportada. 
2.1. Relacionar os transportes 
de acordo com sua modalidade 
e forma. 
2.2. Identificar as variáveis na 
escolha e decisão do serviço de 
transporte. 
 
3. Informar os modais de 
transporte e os tipos de 
equipamentos para carga e 
descarga. 
3.1. Elaborar roteirização, 
programação de frotas, controle 
de riscos e cálculo de custos do 
frete. 
3.2. Indicar elementos de custos 
que compõem o frete. 
3.3 Aplicar legislação, processos 
e documentação nas operações 
de transportes. 
 
4. Usar legislação específica 
para o transporte de cargas 
perigosas, identificando riscos 
de impactos ambientais. 

1. O desenvolvimento 
econômico e o transporte: 

· A geografia brasileira, a 
infraestrutura dos estados, 
municípios e suas vias de 
transportes; 

· As infraestruturas dos 
sistemas de transportes 

 
2. Identificar as características 
da carga e sua classificação:  

· perecibilidade; 

· fragilidade; 

· periculosidade; 

· dimensões; 

· pesos; 

· carga geral: 
o solta, unitizada, granel, 

frigorifica, perigosa e 
neogranel. 

· cálculo de cubagem 
 
3. Os modais de transportes: 

o Rodoviário, Ferroviário, 
Aéreo, Dutoviário e 
Aquaviário. 

· características; 

· vantagens; 

· desvantagens; 

· conhecimento de embarque; 

· tipos de veículos/ navios; 

· composição do frete. 

· categoria de transporte:  
o cabotagem, navegação 

interior e navegação de 
longo curso. 

· transporte fluvial / lacustre 
 
4. Transporte combinado e 
transporte segmentado: 

· sistema intermodal e 
multimodal no planejamento 
do transporte 

 
3. Analisar a necessidade da 
frota no transporte rodoviário de 
cargas: 

· previsão de demanda; 

· dimensionamento de frota 
para uma demanda 
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conhecida; 

· ampliação e terceirização de 
frota; 

· especificação e avaliação de 
veículos; 

· equipamentos de carga e 
descarga 

 
4. Sistemas roteirizadores e 
rastreadores para planejamento 
e monitoração das entregas e 
coletas: 

· coleta e distribuição; 

· número de zonas, 
periodicidade e frota 
necessária; 

· roteirização; 

· distância percorrida e tempo 
de ciclo; 

· prazos; 

· provedores de serviços de 
transporte e critérios de 
utilização; 

· legislação, processos e 
documentação nas 
operações de transportes; 

· controle da operação 
 
5. Previsão de custos 
operacionais: 

· classificação dos custos; 

· fatores que influenciam nos 
custos; 

· métodos de cálculo de 
custos operacionais; 

· cálculo de depreciação, 
manutenção e remuneração 
do capital 

 
 
6.  Normas técnicas e legislação: 

· embalagens de transporte; 

· lotação, carga fracionada, 
líquida, carga viva, 
perecíveis, medicamentos e 
cargas em geral; sistemas 
de fixação de cargas; nbr's; 

· código nacional de trânsito; 

· regulamentação do 
transporte e trânsito de 
cargas e veículos especiais; 

· código tributário nacional; 

· documentos fiscais; 

· circulação de mercadorias 
 
4. Manuseio e transporte de 
produtos perigosos: 

· operação; 

· legislação; 

· meio ambiente 
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 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 100 Prática 00 Total 100 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 100 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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III.2 – SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 

Função: Planejamento das ações de saúde e segurança no trabalho 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os fundamentos 
básicos da segurança do 
trabalho. 
 
2. Analisar a utilização EPI’s e 
EPC’s. 
 
 
3. Interpretar e aplicar a 
Legislação e as normas técnicas 
referentes à prevenção de 
acidentes no trabalho devido à 
exposição a agentes de risco. 
 
 
 
 
 
4. Selecionar métodos 
específicos de segurança do 
trabalho na logística. 

1.1 Aplicar princípios e normas 
específicas de segurança no 
trabalho. 
 
2.1. Identificar EPI´s e EPC´s 
para a prevenção de acidentes 
do Trabalho. 
 
3.1. Definir causas e indicar as 
consequências de acidentes no 
trabalho no setor logístico. 
3.2. Aplicar as providências 
legais em caso de acidentes no 
trabalho. 
3.4. Executar os procedimentos 
técnicos de medição dos 
agentes de risco na logística. 
 
4.1. Utilizar cores como 
instrumento de segurança 
 
 
 
 
 

1. Segurança do Trabalho: 

· conceito, aplicação e 
legislação; 

· acidente do trabalho; 

· conceito legal e 
prevencionista; 

· comunicação de acidente de 
trabalho – cat 

 
2. Equipamento de Proteção:  

· coletiva e individual 

· definição 

· NR 6  
 
3. Segurança do Trabalho e a 
Logística: 

· NR 11 – transporte, 
movimentação, 
armazenagem e manuseio 
de materiais; 

· programas de saúde e 
segurança; 

· PCMSO; 

· PPRA 

· proteção contra incêndios; 

· formas de propagação; 

· formas de combate; 

· NR 23 
 
4. Elaboração do Mapa de risco 
aplicado às atividades logísticas 
 
5. Cores na Segurança do 
Trabalho: 

· introdução; 

· sinalização de segurança; 

· sinalização para 
armazenamento de 
substâncias perigosas; 

· símbolos para identificação 
dos recipientes na 
movimentação de materiais; 

· rotulagem preventiva 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.3 – LOGÍSTICA INTERNACIONAL E ECONOMIA 

 Função: Planejamento das Atividades do Comércio Exterior 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Selecionar informações para 
subsidiar análise sobre comércio 
exterior na compra e venda de 
insumos, máquinas, 
equipamentos e produtos em 
geral.  
 
2. Analisar processos envolvidos 
nas operações de importação e 
exportação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Correlacionar os pontos 
essenciais de uma política 
econômica e sua aplicação no 
planejamento logístico. 
 

1.1. Coletar dados e elaborar 
relatórios sobre recursos 
internos e capacidade da 
organização.  
1.2. Identificar potencial do 
mercado externo.  
 
2.1. Registrar as etapas da 
operação de importação e 
exportação: negociação, 
aspectos cambiais, operações 
especiais e incentivos fiscais.  
2.2. Relacionar documentação 
necessária para os processos de 
importação e exportação.  
2.3. Aplicar legislação, tratados, 
convenções e acordos bilaterais 
sobre o comércio exterior.  
2.4. Usar procedimentos 
documentais referentes à 
importação e exportação.  
2.5. Enumerar incidências de 
taxas aplicadas ao comercio 
exterior.  
 
3.1. Utilizar os conhecimentos 
de Economia no planejamento 
logístico. 

1. Comércio exterior: 

· conceitos básicos, visão 
geral sobre a política 
comercial brasileira; órgãos 
governamentais 
intervenientes e promotores 
da política comercial 

 
2. Organismos internacionais e 
acordos comerciais entre países:  

· mercosul;  

· aladi;  

· mercado comum europeu; 
outros 

 
3. Tipos e papéis dos diversos 
atores no comércio exterior:  

· comércios e prestadores de 
serviços;  

· operadores logísticos; 

· órgãos governamentais 
 
4. Noções de Negociação:  

· INCOTERMS 
 
5. Aspectos administrativos do 
comércio exterior: 

· importações e exportações 
definitivas e não definitivas, 
nacionalização, regimes 
aduaneiros 

 
6. SISCOMEX: 

· tipos de Mercadorias:  
o nomenclaturas e 

classificação fiscal de 
mercadorias;  

o documentos comerciais 
e financeiros nas 
operações de Comércio 
Exterior;  

o certificados de origem  
 
7. Câmbio e modalidades de 
pagamentos e recebimentos no 
comércio exterior: 

· incentivos fiscais.  
 
8. Introdução à Teoria 
Econômica: 

· Lei da escassez:  

· Macroeconomia: 
o Contabilidade Nacional, 
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Componentes do 
consumo, Teoria 
monetária e Sistema 
Financeiro (inflação e 
Taxas de juros);  

· Microeconomia: 
o Agentes econômicos 

(teoria das empresas e 
Teoria do Consumidor) 

 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.4 – LOGÍSTICA REVERSA 

 Função: Planejamento da logística Reversa 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Identificar os conceitos da 
logística reversa e sua 
aplicabilidade. 
 
2. Analisar e selecionar a cadeia 
da logística reversa para agregar 
valor ao produto e/ ou serviço, 
com redução de custos e dos 
impactos ambientais. 
 
 
 
3. Distinguir e solucionar os 
canais de distribuição mais 
favoráveis a logística reversa e 
aplicar os indicadores de 
desempenho.  
 
4. Analisar os conceitos e a 
evolução do desenvolvimento 
sustentável. 
 
 
 
 
5. Avaliar as características dos 
diferentes canais de distribuição.  
 
 
 

1. Entender os conceitos da 
logística reversa e suas áreas de 
atuação. 
 
2. Utilizar os princípios da 
logística reversa na cadeia de 
suprimentos, bem como 
selecionar os sistemas de 
planejamento, operação e 
controle do fluxo e informações 
da logística reversa.  
 
3.1 Verificar as normas de 
certificação ambiental no Brasil.  
 
 
 
 
4.1. Indicar conceitos de 
desenvolvimento sustentável na 
aplicação de insumos e 
matérias-primas, resíduos 
industriais e de consumo e na 
agregação de valores.  
 
5.1. Listar os fatores que 
participam dos canais de 
distribuição, visando custo, 
reutilização ou descarte 
responsável.  
5.2. Aplicar processos de 
avaliação de desempenho na 
logística reversa. 

1. Logística Reversa: 

· surgimento da logística 
reversa; 

· conceitos; 

· áreas de atuação da 
logística reversa 

 
2. Cadeia de suprimentos verde: 

· gerenciamento da cadeia de 
suprimento verde 

 
3. Logística reversa no Brasil:  

· aspectos gerais;  

· legislação ambiental;  

· licenças ambientais;  

· embalagens tóxicas;  

· produtos perigosos e 
tóxicos;  

·  certificação ambiental – ISO 
14000 

 
4. Desenvolvimento sustentável:  

· insumos e matérias-primas;  

· reciclagem – 3Rs;  

· ciclo de vida dos produtos:  
o resíduos industriais;  
o resíduos de consumo;  
o custos;  
o valor agregado 

 
5. Canais de distribuição de 
logística reversa:  

· papel dos operadores 
logísticos na logística 
reversa;  

· planejamento da logística 
reversa;  

· distribuição reversa 
 
6. Indicadores de desempenho 
da logística reversa 
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.5 – GESTÃO DA QUALIDADE TOTAL 

Função: Planejamento da Qualidade Total 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Analisar os conceitos e a 
evolução da gestão de serviços 
e da qualidade 
 
2. Correlacionar as 
características dos bens quanto 
a sua tangibilidade e 
intangibilidade.  
 
3. Desenvolver um sistema de 
qualidade no processo de 
prestação de serviços.  
 
 
 
 
 
4. Identificar técnicas de 
atendimento adequadas que 
proporcionem a satisfação do 
cliente 

1.1. Usar teorias e princípios da 
qualidade e gestão de serviços.  
 
 
2.1. Utilizar dados e informações 
referentes às características dos 
bens analisados.  
 
 
3.1. Cumprir as políticas, normas 
e controles da qualidade 
utilizada em produtos e serviços 
que possibilitem a satisfação dos 
clientes.  
3.2. Identificar instrumentos de 
correção de desvios. 
 
4. Verificar custos para 
implantação da qualidade no 
atendimento ao cliente.  
 

1. Conceitos e princípios da 
qualidade: 

· as abordagens da 
qualidade; 

· as dimensões da qualidade; 

· nichos da qualidade; 

· erros da qualidade. 
 
2. Evolução da qualidade: 

· os 4 estágios da qualidade; 

· evolução dos conceitos 
 
3. Classificação das 
organizações: 

· bens tangíveis e intangíveis; 
características do serviço:  
o intangibilidade;  
o heterogeneidade;  
o inseparabilidade;  
o perecibilidade  
o planejamento, 

programação e controle 
dos sistemas de 
serviços 

 
4. Qualidade e melhoria dos 
sistemas de serviços:  

· ferramentas da qualidade; 

· sistema de qualidade iso;  

· análise de sistemas da 
qualidade;  

· benchmarking;  

· serviço de atendimento ao 
cliente;  

· housekeeping – 5s  

· kaizen 
 
5. Instrumentos de correção de 
desvios 
 
4. Custos da qualidade  
 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 60 Prática 00 Total 60 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.6 – TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

 Função: Operacionalização do Sistema de Informação 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar os sistemas de 
informações de acordo com as 
necessidades e as limitações da 
estrutura organizacional.  
 
2. Descrever hardware e 
software necessários para 
controle e acompanhamento das 
atividades operacionais da 
organização.       

1.1. Visualizar as diferentes 
formas de organização dos 
diferentes tipos de empresa. 
 
 
2.1. Identificar sistemas 
informatizados de registro e 
acompanhamento dos 
processos corporativos. 
 
3.1. Utilizar programas e 
sistemas corporativos para 
registro e acompanhamento das 
metas e controles estabelecidos.  
 
4.1. Coletar informações para 
acompanhar as atividades de 
todos os setores da empresa. 
 
 
5.1. Selecionar novas 
tecnologias na área de logística. 
 
 
6.1. Executar aplicativos para 
auxiliar na tomada de decisão na 
área de logística.                        

1. Diferentes tipos de 
organização  
 
2. Evolução da tecnologia da 
informação aplicada à logística  
 
3. Universo da automação dos 
processos e operações de:  

· fluxo de materiais; 

· produção; 

· movimentação; 

· estocagem; 

· manuseio e embalagem; 

· transporte  
 
4. Ferramentas de 
gerenciamento empresarial e 
indicadores de desempenho de:  

· planejamento; 

· execução; 

· comunicação; 

· controle; 

· concepção de projetos  
 
5. Novas tecnologias:  

· comércio eletrônico; 

· criptografia e certificação 
digital 

 
6. Sistemas – aplicativos: 

· EDI; 

· ERP;  

· MRP; 

· ECR; 

· WMS;  

· Outros 
               

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 100 Total 100 Horas-aula 
Prática em 
Laboratório 

Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 100 Total (2,5) 100 Horas-aula 
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III.7 – LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Função: Planejamento do Ciclo Tributário 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Correlacionar o significado 
dos tributos e suas 
abrangências. 
 
 
2. Correlacionar documentos 
fiscais, base de cálculo dos 
impostos e valor dos mesmos.  
 
 
3. Analisar exigências fiscais 
legais nas operações de 
importações e exportações de 
mercadorias.  
 
 
4. Associar as exigências da 
legislação tributária aplicadas 
sobre: Operador logístico, 
armazém geral, centro de 
distribuição e depósito fechado. 

1.1. Identificar os principais 
impostos e tributos e sua 
aplicação nas operações 
logísticas  
 
2.1. Cumprir exigências legais e 
tributárias no preenchimento dos 
documentos fiscais.  
 
 
3.1. Elaborar cálculos, com base 
nos documentos fiscais, para 
definir os valores dos impostos e 
tributos de conformidade com 
sua aplicabilidade.  
 
4.1. Calcular para conferência os 
impostos e tributos legais 
aplicáveis nas operações de 
importações e exportações.  
4.2. Identificar os aspectos da 
legislação tributária que se 
apliquem sobre: operador 
logístico, armazém geral, centro 
de distribuição e depósito 
fechado. 
 

1. Regimes tributários:  

· pequena, média e grande 
empresas  

· simples nacional  

· noções de lucro: 
o real e presumido  

 
2. Conceitos tributários 
aplicados a logística: 

· ICMS  

· IPI  

· ISSQN  

· impostos de importação e 
exportação  

 
3. Documentos fiscais:  

· notas fiscais; 

· conhecimento de transporte  
 
4. Aspectos tributários incidentes 
sobre: 

· operador logístico, armazém 
geral, centro de distribuição 
e depósitos fechados 

 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 40 Prática 00 Total 40 Horas-aula 
 

Teórica (2,5) 50 Prática (2,5) 00 Total (2,5) 50 Horas-aula 
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III.8 – DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) EM 
LOGÍSTICA 

Função: Desenvolvimento e Gerenciamento de Projetos 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES BASES TECNOLÓGICAS 

1. Planejar as fases de 
execução de projetos com base 
na natureza e na complexidade 
das atividades. 
 
 
 
 
2. Avaliar as fontes de recursos 
necessários para o 
desenvolvimento de projetos. 
 
 
 
 
 
 
3. Avaliar a execução e os 
resultados obtidos de forma 
quantitativa e qualitativa. 
 

1.1. Consultar catálogos e 
manuais de fabricantes e de 
fornecedores de serviços 
técnicos. 
1.2. Comunicar ideias de forma 
clara e objetiva por meio de 
textos e explanações orais. 
 
2.1. Correlacionar recursos 
necessários e plano de 
produção. 
2.2. Classificar os recursos 
necessários para o 
desenvolvimento do projeto. 
2.3. Utilizar de modo racional os 
recursos destinados ao projeto. 
 
3.1. Verificar e acompanhar o 
desenvolvimento do cronograma 
físico-financeiro. 
3.2. Redigir relatórios sobre o 
desenvolvimento do projeto. 
3.3. Construir gráficos, planilhas, 
cronogramas e fluxogramas. 
3.4. Organizar as informações, 
os textos e os dados, conforme 
formatação definida. 
 

1. Referencial teórico: 

· pesquisa e compilação de 
dados; 

· produções científicas etc 
 
2. Construção de conceitos 
relativos ao tema do trabalho: 

· definições; 

· terminologia; 

· simbologia etc 
 
3. Definição dos procedimentos 
metodológicos: 

· cronograma de atividades; 

· fluxograma do processo 
 
4. Dimensionamento dos recursos 
necessários 
 
5. Identificação das fontes de 
recursos 
 
6. Elaboração dos dados de 
pesquisa: 

· seleção; 

· codificação; 

· tabulação 
 
7. Análise dos dados: 

· interpretação; 

· explicação; 

· especificação 
 
8. Técnicas para elaboração de 
relatórios, gráficos, histogramas 
 
9. Sistemas de gerenciamento de 
projeto 
 
10. Formatação de trabalhos 
acadêmicos 

 Carga Horária (Horas-aula)

Teórica 00 Prática 60 Total 60 Horas-aula 
Divisão de 

Turmas 
Teórica (2,5) 00 Prática (2,5) 50 Total (2,5) 50 Horas-aula 

 


