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Informações Constantes da Ficha Modelo 1 (Resolução 30/90 – CEPE – Parte fixa) 

Disciplina: Logística e Gestão de Materiais e Patrimônio   Código: GP122 

Natureza: Obrigatória (x) Semestral   ( ) Anual   Obs.       

Módulo: V Período letivo (recomendado) 5º Período 

Pré-requisito: Não      Co-requisito: Não       Modalidade: Ensino Remoto 

Emergencial (Res. 65/2020 – CEPE) 

Carga horária total:  

60 horas  

Carga horária semanal: 10h Tipo: Padrão 

 

EMENTA (Unidade Didática) 

 

Aplicação da gestão de materiais e patrimônio e da logística no contexto da organização pública. 

Aquisição: previsão de demanda; compras no serviço público (licitação, concorrência) e; seleção 

de fornecedores. Controle de estoques: tipos de estoque; custos de estoque; recebimento de 

materiais; especificação, classificação e codificação de materiais; armazenagem; movimentação. 

Distribuição: distribuição interna e externa; transporte (características, modais, infraestrutura) e; 

logística reversa (pós-venda e pós-consumo). Logística: planejamento logístico; gerenciamento da 

cadeia de suprimentos. Sistemas de informação na gestão de materiais e patrimônio. Gestão de 

patrimônio. 

 

Informações Constantes da Ficha Modelo 2 (Resolução 30/90 – CEPE) 

 

Objetivo Geral 

 Compreender os fundamentos da logística e da gestão de materiais e patrimônio 

e relacioná-los com o funcionamento das organizações públicas. 

 

Objetivos Específicos 

 Apresentar a gestão de materiais como instrumento de gestão e controle na 

organização pública. 

 Reconhecer a logística como mecanismo de racionalização de recursos públicos 

e planejamento do trabalho.  

 Estabelecer processos de gestão de materiais e identificar a função dos atores 

envolvidos. 

 Apresentar ferramentas logísticas para a organização pública. 

 Compreender as possibilidades oferecidas pelos sistemas de informação para 

qualificar a gestão de materiais e logística. 

 Discutir a gestão de materiais e logística aplicada à gestão das políticas públicas 

na área da saúde, educação, segurança, política urbana e outras. 

 Analisar o papel do setor público na indução a uma nova política de consumo 

por meio de práticas baseadas no conceito da sustentabilidade. 

 

 



Programa e Referências1 

 

1. Introdução aos conceitos de Administração de Materiais e Logística  

(o) FENILI, Renato Ribeiro. Conceitos iniciais. In: ______. Gestão de 

Materiais. Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 2015, 

p. 13-22. 

(c) BRANDALISE, Loreni Terezinha. Avaliação da sequência de conteúdos 

de administração de materiais no ensino de graduação. RECC - Revista 

Eletrônica Científica do CRA-PR, Curitiba, v. 2, n. 2, p. 62-83, 2014. 

a. Administração de Materiais 

(o) ENAP (ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA). 

Três exemplos de mudanças na gestão de suprimentos na administração 

pública federal: UFSM, GHC e 4o RCC/Pesquisa Enap. Brasília: Enap, 

2002. (Texto para Discussão, 47). 

 

b. Logística 

(o) VAZ, José Carlos; LOTTA, Gabriela Spanghero. A contribuição da 

logística integrada às decisões de gestão das políticas públicas no Brasil. 

Revista de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 1, p. 107-39, 

jan./fev. 2011. 

 

c. Cadeia de Suprimentos ou Supply Chain 

(o) INFANTE, Maria; SANTOS, Maria Angélica Borges dos. A organização 

do abastecimento do hospital público a partir da cadeia produtiva: uma 

abordagem logística para a área de saúde. Ciência & Saúde Coletiva, v. 12, 

n. 4, p. 945-954, 2007. 

 

(o) TRIPADALLI, Juarez Paulo; FERNANDES, Elton; MACHADO, 

Waltair Vieira. Gestão da cadeia de suprimento do setor público: uma 

alternativa para controle de gastos correntes no Brasil. Revista de 

Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 45, n. 2, p. 401-33, mar./abr. 

2011. 

 

d. Sistemas de informação na gestão de materiais e logística 

(o) PASCHOAL, Maria Lúcia Habib; CASTILHO, Valéria. Implementação 

do sistema de gestão de materiais informatizado do Hospital Universitário da 

Universidade de São Paulo. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 

São Paulo, v. 44, n. 4, dez. 2010. 

 

e. Gestão de recursos patrimoniais em instituições públicas 

                                                           
1 (O) Leitura Obrigatória (c) Leitura Complementar. 



(o) FENILI, Renato Ribeiro. Gestão patrimonial. In: ______. Gestão de 

Materiais. Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 2015, 

p. 141-159. 

 

(c) UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Resolução n. 28/2013-

COPLAD. Fixa normas e procedimentos para a Gestão Patrimonial da 

Universidade Federal do Paraná. Disponível em: 

<http://www.soc.ufpr.br/portal/wp-content/uploads/2016/07/Res-28-13-Fixa-

Normas-para-Gest%C3%A3o-do-Patrim%C3%B4nio-ALTERADA.pdf>. 

Acesso em: 11 out. 2020. 

 

2. Atividades de Gestão de Materiais e Logística 

a. Aquisição: previsão de demanda; compras no serviço público (licitação, 

concorrência) e; seleção de fornecedores. 

(o) SCHNEIDER, Aline Petter. Fornecimento de hortifrutigranjeiros para 

unidades de alimentação e nutrição hospitalares. Ciênc. Tecnol. Aliment., 

Campinas/SP, v. 26, n. 2, p. 253-258, 2006. 

 

(o) FENILI, Renato Ribeiro. Compras. In: ______. Gestão de Materiais. 

Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 2015, p. 83-123. 

 

(o) MOURA, Adriana Maria Magalhães de. As compras públicas 

sustentáveis e sua evolução no Brasil. Boletim regional, urbano e 

ambiental, Brasília, IPEA, n. 7, p. 23-33, jan./jun. 2013. 

 

(c) FAVRETO, Elemar Kleber; SILVA, Juliana Cristina Souza da. Licitação 

e gestão logística: uma análise do programa “Cozinha Social” do município 

de Toledo/PR. Ambiente: Gestão e Desenvolvimento, v. 10, n. 1, jul. 2017, 

p. 36-46. 

 

(c) BIDERMANN, Raquel et al. (Orgs.) Guia de compras públicas 

sustentáveis: uso do poder de compra do governo para a promoção do 

desenvolvimento sustentável. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 

(Iclei European Secretariat GmbH). 

 

b. Controle de estoques: tipos de estoque; custos de estoque; recebimento 

de materiais; especificação, classificação e codificação de materiais; 

armazenagem; movimentação. 

(o) FENILI, Renato Ribeiro. Classificação de materiais. In: ______. Gestão 

de Materiais. Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 

2015, p. 23-36. 

 

(o) FENILI, Renato Ribeiro. Gestão de estoques. In: ______. Gestão de 

Materiais. Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 2015, 

p. 37-82. 

 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=p&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=SCHNEIDER,+ALINE+PETTER


(o) FENILI, Renato Ribeiro. Gestão de almoxarifados. In: ______. Gestão 

de Materiais. Revisor Ciro Campos Christo Fernandes. Brasília: ENAP, 

2015, p. 125-139. 

 

(o) MEDEIROS, Saulo Emmanuel Rocha de et al. Logística hospitalar: um 

estudo sobre as atividades do setor de almoxarifado em hospital público. 

Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, v. 2, n. 1, p. 59-79, 

jan./abr. 2009. 

 

(o) NORONHA, André Gustavo Gadelha Mavignier de; BORGES, Djalma 

Freire. Qualidade da gestão de medicamentos em hospitais públicos. Revista 

de Administração Pública, Rio de Janeiro, v. 39, n. 4, p. 895-911, jul-ago/ 

2005. 

 

c. Distribuição: distribuição interna e externa; transporte (características, 

modais, infraestrutura) e; logística reversa (pós-venda e pós-consumo). 

(o) BOING, Alexandra Crispim et al. Acesso a medicamentos no setor 

público: análise de usuários do Sistema Único de Saúde no Brasil. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 29, n. 4, p. 691-701, abr. 2013. 

 

(c) SANTOS, Jaqueline Guimarães. A logística reversa como ferramenta 

para a sustentabilidade: um estudo sobre a importância das cooperativas de 

reciclagem na gestão dos resíduos sólidos urbanos. REUNA, Belo 

Horizonte/MG, v. 17, n. 2, p. 81-96, abr./jun. 2012. 

 

(c) Documentário A história das coisas (The story off stuff). Diretor: Louis 

Fox, EUA, 2005. Duração: 20 min.  

 

Período de oferta e distribuição da carga horária 

 

A disciplina terá início em 03 de novembro de 2020 e será encerrada em 14 de 

dezembro de 2020, para até 45 alunos. A maior parte das atividades será realizada de 

modo assíncrono e os encontros síncronos ocorrerão toda terça-feira às 21h. Estes 

últimos serão destinados ao esclarecimento de dúvidas e discussão dos portfólios. O 

exame final, caso necessário, será realizado no dia 19 de janeiro de 2021. 

 

Cronograma 

 

Data  Conteúdos 

Semana 1:   

03/11/20 a 09/11/20. 

Encontro síncrono: 03/11/20. 

Administração de Materiais e Logística. 

Semana 2:  

10/11/20 a 16/11/20. 

Encontro síncrono: 10/11/20. 

Gestão da cadeia de suprimentos. 

Semana 3:  

17/11/20 a 23/11/20. 

Encontro síncrono: 17/11/20. 

Sistemas de informação na gestão de materiais, 

logística e de recursos patrimoniais em instituições 

públicas. 

Semana 4:  Aquisição: previsão de demanda; compras no serviço 



24/11/20 a 30/11/20. 

Encontro síncrono: 24/11/20. 

público (licitação, concorrência) e; seleção de 

fornecedores. 

Semana 5:  

01/12/20 a 07/12/20. 

Encontro síncrono: 01/12/20. 

Controle de estoques: tipos de estoque; custos de 

estoque; recebimento de materiais; especificação, 

classificação e codificação de materiais; 

armazenagem; movimentação. 

Semana 6:  

08/12/20 a 14/12/20. 

Encontro síncrono: 08/12/20.  

Distribuição: distribuição interna e externa; 

transporte (características, modais, infraestrutura) e; 

logística reversa (pós-venda e pós-consumo). 

Semana 7 

Exame final: 19/01/2021 

Todos os conteúdos da disciplina. 

 

Sistema de Comunicação 

 

Será utilizada a sala da disciplina no ambiente virtual de aprendizagem da UFPR 

Virtual, disponível em <https://ufprvirtual.ufpr.br/>. Neste ambiente serão 

disponibilizados textos, vídeoaulas, áudios ou outros materiais da disciplina, bem como 

serão postadas as atividades desenvolvidas pelos estudantes.  

 

A comunicação com os alunos será feita por meio dos recursos de feedback disponíveis 

no ambiente virtual de aprendizagem. A preferência será sempre pela utilização dos 

recursos do Moodle, mas se necessário pode ser utilizado e-mail, telefone, whatsapp ou 

outro meio de comunicação.  

 

A disciplina contará com um Guia Didático, Roteiros Semanais de Orientação sobre as 

atividades a serem desenvolvidas, fórum de notícias e fórum para tirar dúvidas. 

 

Para os encontros síncronos semanais será utilizada a Plataforma Teams da Microsoft 

Office. 

 

Procedimentos didáticos 

 

Serão desenvolvidas aulas expositivas de maneira assíncrona, gravadas e 

disponibilizadas no ambiente da disciplina na UFPR Virtual. Os conceitos serão 

sistematizados pela professora a partir da bibliografia obrigatória, complementada pelas 

demais referências, procurando-se sempre destacar a relação com as experiências em 

gestão pública relatadas pela literatura.  

 

Serão propostos exercícios e estudos de caso, de modo a evidenciar a aplicação dos 

conceitos. Recomenda-se a leitura dos textos básicos indicados, preferencialmente antes 

de assistir às vídeoaulas.  

 

Para o aprofundamento, revisão ou esclarecimento de dúvidas sobre os conteúdos 

trabalhados, haverá encontros semanais síncronos a partir das 21h das terças-feiras, de 

no mínimo uma hora, podendo se estender por até duas horas, a depender da 

necessidade dos sujeitos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem. Haverá ainda 

um fórum permanente para esclarecimento de dúvidas no ambiente virtual de 

aprendizagem. Outras ferramentas de comunicação podem vir a ser utilizadas se houver 

necessidade e acordo entre as partes.  

 

https://ufprvirtual.ufpr.br/


 

Frequência 

 

O registro da frequência será determinado pela entrega das atividades remotas, pela 

conferência dos relatórios de acesso dos alunos aos conteúdos disponibilizados 

(disponíveis para a docente no ambiente virtual de aprendizagem) e demais ferramentas 

de feedback disponíveis.  

 

As atividades de avaliação previstas na seção seguinte corresponderão a 50% da 

frequência total da disciplina e semanalmente serão propostas outras atividades para o 

restante da carga horária. Todas as atividades serão corrigidas e apenas as primeiras 

serão pontuadas.      

 

Além disso, para um melhor acompanhamento e desenvolvimento do processo de 

ensino-aprendizagem, serão indicados prazos para a realização de cada atividade e será 

acompanhado o seu cumprimento. Entregas em atraso poderão ser admitidas desde que 

justificadas.  

 

Avaliação 

      

A avaliação será permanente em relação ao trabalho docente e discente, possibilitando o 

redimensionamento deste plano, se necessário.  

 

Nesse sentido, a avaliação compreende três aspectos indissociáveis: a autoavaliação do 

professor, a autoavaliação do aluno e a avaliação da aprendizagem pelo professor.  

 

A autoavaliação do professor compreenderá a análise da adequação do processo de 

ensino à aprendizagem esperada dos alunos. 

 

A autoavaliação do estudante será estimulada por meio do sistema de avaliação da 

aprendizagem por rubrica, em que se evidencia ex-ante os critérios de avaliação das 

tarefas e a pontuação atribuída para os mesmos de acordo com o grau de adequação ao 

solicitado. 

 

A aprendizagem será avaliada: 

 

a) por meio do acompanhamento das atividades realizadas pelos estudantes, do 

fórum tira-dúvidas e dos encontros síncronos; 

 

b) pelo desenvolvimento de um portfólio em que o estudante relacione os 

conteúdos desenvolvidos com a sua aplicação em situações concretas no 

contexto da pandemia da Covid-19, sobretudo, mas não exclusivamente, na 

área da saúde. As situações reais podem ser extraídas de portais de notícias, 

artigos científicos, entrevistas, lives, vídeos ou podcasts disponíveis na 

internet ou de experiências profissionais, sempre com indicação da fonte. Em 

seguida deverão ser resumidas pelos estudantes, comentadas e analisadas à 

luz dos estudos realizados na disciplina. O portfólio deverá ser entregue por 

etapas semanais, conforme o seguinte roteiro, conteúdos, pontuação e 

frequência: 

 



 

Unidade Semana  Conteúdo  Data de 

entrega 

Peso Frequência 

1 1 e 2 Administração de Materiais, 

Logística e Gestão de 

Suprimentos 

17/11/20 20 10h 

3 Sistemas de informação na 

gestão de materiais, logística e 

recursos patrimoniais. 

24/11/20 20 5h 

2 4 Aquisição: previsão de demanda; 

compras no serviço público 

(licitação, concorrência) e; 

seleção de fornecedores. 

01/12/20 20 5h 

5 Controle de estoques: tipos de 

estoque; custos de estoque; 

recebimento de materiais; 

especificação, classificação e 

codificação de materiais; 

armazenagem; movimentação. 

08/12/20 20 5h 

6 Distribuição: distribuição interna 

e externa; transporte 

(características, modais, 

infraestrutura) e; logística 

reversa. 

15/12/20 20 5h 

 

Os estudantes serão estimulados a compartilharem suas análises nos encontros 

semanais síncronos, de modo a se fomentar o debate sobre os conteúdos desenvolvidos 

ao longo da semana anterior. 

Em caso de atraso na entrega das tarefas acima estabelecidas, se seguirá a 

política de descontos por entrega em “período de atraso”, conforme tabela abaixo: 

 

Valor máximo da atividade Período de atraso 

95 pontos Até quatro dias de atraso 

90 pontos De cinco a oito dias de atraso 

85 pontos Mais de oito dias de atraso 

 

O prazo máximo para a entrega de atividades em atraso será dia 16 de dezembro 

de 2020, de modo que os resultados possam ser divulgados antes do período de dias não 

letivos. 

O exame final, se necessário, será realizado no dia 19 de janeiro de 2021. 

 

Professora Responsável: Dra. Clecí Körbes 

E-mail: cleci.korbes@ufpr.br 

Data elaboração do plano: 13/10/2020 

 

Data de aprovação no Colegiado de Curso 15/10/2020 

_____________________________________ 

Prof. Dr. Guilherme Ricardo dos Santos Souza e Silva 

Coordenador do Curso 



 


