MBA em Logística e Supply Chain
CONCEPÇÃO DO CURSO
Com base na justificativa e objetivos já expostos, este curso foi concebido, buscando ministrar disciplinas
que capacitem os profissionais a gerir a logística e a cadeia de suprimentos das organizações num
ambiente econômico-social cada vez mais complexo.
No atual quadro mundial de integração e competitividade, cada vez mais a sobrevivência das organizações
está atrelada à sua capacidade de ter a máxima produtividade entre seus concorrentes, ou seja, produzir
com o maior valor produzido e o menor custo. Isto significa maximizar a taxa de valor agregado. É
fundamental oferecer produtos e serviços com qualidade e no prazo, quantidade e local acertados. A
organização deve buscar uma gestão integrada entre todos os seus setores, além de seus clientes e
fornecedores, procurando eliminar fluxos que não agregam valor e geram custos.
Portanto, com base nesta visão ampla e sistêmica de uma organização, o curso foi concebido, de modo a
abranger os conceitos ligados a gestão logística. Isto visa proporcionar uma diversidade de conceitos e
práticas que permitam ao profissional analisar questões gerenciais envolvidas no processo logístico, desde
a tomada de decisão até a implementação eficaz. Ao final, tem-se um trabalho relativo a um projeto
logístico, visando aplicar na prática os conceitos adquiridos em sala de aula.
OBJETIVO
O objetivo deste MBA é fornecer fundamentos e princípios de Gestão, Logística e Supply Chain, além do
instrumental básico que possibilite ao especialista em logística o exercício competente de suas funções,
tanto no que diz respeito à prática empresarial, quanto no que tange às atividades acadêmicas.
O curso oferece aos profissionais o embasamento teórico e instrumental técnico necessários à atuação
competente na sua área num ambiente em constante mudanças e de alta competitividade
TITULAÇÃO
Especialista em MBA em Logística e Supply Chain
PERFIL DO EGRESSO
Profissional com capacidade de liderar, de aplicar conhecimentos em circunstâncias novas e não
familiares, por um entendimento conceitual de disciplinas relevantes; e de adaptar e inovar para lidar com
eventos imprevistos e gerenciar ambientes logísticos em transformação.
PÚBLICO ALVO
Profissionais com formação de ensino superior (bacharelado) em Administração, Economia, Ciências
Contábeis, Engenharia e áreas afins.
Profissionais com formação de ensino superior (tecnólogo) em Administração Geral (Finanças, RH,
Marketing e áreas correlatas), Tecnologia da Informação e áreas afins; gestores e outros profissionais
formados que atuam nas áreas de Operações Logísticas, Administração da Produção e Operações,
Transporte, Comércio Exterior e Prestadores de Serviços

PROGRAMA
DISCIPLINA

CH

Economia Empresarial

20

Ética e Responsabilidade Social Empresarial

20

Fundamentos da Logística e Cadeia de Suprimentos (Supply Chain)

20

Gestão Estratégica e Balanced Scorecard

20

Logística Aplicada ao E-commerce

20

Gestão da Logística da Produção

20

Gestão da Demanda e dos Estoques

20

Desenvolvimento de Fornecedores e Gestão de Compras

20

Gestão de Serviços e Terceirização

20

Planejamento e Organização de Centro de Distribuição

20

Gestão de Pessoas, Liderança e Desenvolvimento de Equipes

20

Gestão das Operações Logísticas de Distribuição e Transporte

20

Custos logísticos

20

Pesquisa Operacional aplicada à logística

20

Comunicação Empresarial e Técnicas de Apresentação de Projetos para os Stakeholders

20

Logística Internacional

20

Logística Reversa

20

Jogos de empresa

20

EIXO COMUM*
Planejamento e Desenvolvimento de Carreira Profissional

05

Produção Científica I

20

Produção Científica II – TCC

20

TOTAL

405

* Turmas das disciplinas do Eixo Comum serão oferecidas em diversos horários

SOBRE O CURSO

Carga horária:

405 h/a

Periodicidade:

Quinzenal, sendo dois encontros por mês aos sábados

Horário:

Sábado 7h30 às 12h30 e das 13h30 às 17h30

Duração:

20 meses

Local:

Campus Pituaçu

Investimento:

20 parcelas de R$ 320,00
40% de desconto para Egressos UCSAL: 20 parcelas de R$ 192,00
Política de descontos e condições especiais – consultar www.pos.ucsal.br

COORDENAÇÃO
Nome: MARIA SAMPAIO DE ALMEIDA
http://lattes.cnpq.br/2161678643294991

Mais informações, @ Fale com o coordenador

