
Montamos um time de profissionais 
do mercado e da educação e 
preparamos um formato único de 
ensino modular em que, a cada 
etapa, você desenvolve uma 
competência fundamental para 
melhorar a sua performance no seu 
caminho pcaminho profissional.

MUDE (Modelo Único de Ensino)

Presencial com virtual
O novo formato de ensino criado 
pela UNISUAM respeita o novo hoje: 
equilibra encontros presenciais com 
conteúdos remotos. Nosso suporte 
digital conta com aplicativo rápido, 
chat integrado e tutores sempre 
disponíveis para eventuais dúvidas.

Cada semestre, um certificado
Com o MUDE, você não vai mais 
esperar até o final da faculdade para 
aprender como atuar na sua área. A 
cada semestre na UNISUAM, você se 
especializa em um campo diferente da 
sua profissão e a sua competência é 
certificada por isso.

Foco na sua carreira
O nosso setor de Carreiras foi ao 
mercado buscar as competências 
necessárias para a sua melhor 
formação. A área conta com um grupo 
de profissionais experientes e 
especializados em diversas áreas de 
atuação, prontos para te apoiar no 
desedesenvolvimento profissional.

Superior de Tecnologia
em Logística

4 módulos | 2 anos

MODELO 
ÚNICO 
DE 
ENSINO

Módulo: Transportes

Módulo: 
Gestão da Cadeia 
de Suprimentos

Módulo: 
Estoques

Módulo: 
Suprimentos

Analista de 
Suprimentos

Gestor de 
Estoques

Gestor de 
Transportes

Gestor da 
Cadeia de 
Suprimentos

Estudo de indicadores e 
sistema de apoio a decisão 
na logística 4.0

Desenvolver e supervisionar a 
operação de transportes no 
processo de roteirização

Desenvolver o potencial 
inovador no processo 
de gestão e operação 
de estoques 

Panejar e organizar processos 
logísticos, Gestão da produção 
e processos de compras

Analisar e aplicar o 
processo e operação de 
roteirização transportes  

Conhecer o processo 
da gestão de produtos 
e processo de compras 

Aplicar os proces-
sos e operação e 
controle de 
estoques 

Conhecer ferra-
mentas da Quali-
dade e aplicar no 
processo de 
gestão.

CURSOS QUE COMPARTILHAM O MESMO MÓDULO

Nenhum



Aqui você coloca em 
prática e consolida os 
conteúdos que estudou 
nas plataformas digitais.
FFortalecendo todo o 
conhecimento que absor-
veu com as "mãos na 
massa!"

Você livre para estudar a 
hora e onde quiser, com o 
apoio de tutores, mate-
riais disponíveis 24 horas 
por dia, você se prepara 
da melhor maneira para 
encontrar a sua turma e 
eexercitar exatamente o 
que o mercado de traba-
lho exige.

Legislação
Produção
Cidadania e responsabilidade social
Matemática
Contabilidade
Gestão de Pessoas
MMovimentação e Armazenagem
Estoques

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Legislação
Produção
Cidadania e responsabilidade social
Matemática
Contabilidade
Gestão de Pessoas
MMovimentação e Armazenagem
Estoques
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Promover a Segurança das Pessoas e dos Equipa-
mentos e Cargas;

Elaborar documentos de Gestão e Controle de Es-
toques;

Desenvolver o Capital Humano como Vantagem 
Competitiva no Processo de Gestão de Estoques

Gerenciar e Supervisionar o Recebimento, Movi-
mentação, Embalagem, Descarga e Alienação de 
Materiais de qualquer natureza.    
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ESTOQUES | 360h • Certificação Intermediária: Gestor de Estoques

Matemática
Logística
Empreendedorismo
Leitura e Produção de Textos
Produção
Legislação
CompCompras

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Matemática
Logística
Empreendedorismo
Leitura e Produção de Textos
Produção
Legislação
CompCompras
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Planejar e Organizar Sistemas Logísticos;

Identificar e Desenvolver Fornecedores;

Estabelecer Processos de Compras;

Entender o Processo de Gestão da Produção;Ge-
renciar Suprimentos.

Co
m
pe
tê
nc
ia
s

SUPRIMENTOS | 360h • Certificação Intermediária: Analista de Suprimentos

Matemática
Contabilidade
Auditoria
Gestão de Pessoas
Gestão da Cadeia de Suprimentos
Logística Internacional
FinançasFinanças

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Matemática
Contabilidade
Auditoria
Gestão de Pessoas
Gestão da Cadeia de Suprimentos
Logística Internacional
FinançasFinanças
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Gerenciar Operações e Processos Logísticos

Articular e Atender Clientes, Fornecedores, Parceiros e 
demais Agentes da Cadeia de Suprimentos

Articular Processos Logísticos em Portos, Aeroportos e 
terminais de Passageiros nos diferentes Modais

DeseDesenvolver o Capital Humano como Vantagem Compe-
titiva no Processo de Gestão da Cadeia de Suprimentos

Gerenciar o Sistema Logístico e sua Viabilidade 
Financeira; Avaliar e Emitir Parecer Técnico no Seg-
mento da Logística
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GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | 360h • Certificação Intermediária: Gestor da Cadeia de Suprimentos

Legislação
Matemática
Distribuição Física
Gestão de Pessoas
Marketing
Logística Reversa
TTransportes

CONTEÚDOS DISPONÍVEIS
NAS PLATAFORMAS DIGITAIS

2 encontros de integração do conhecimento e 1 
de desenvolvimento de projeto

TEMÁTICA DOS 
ENCONTROS PRESENCIAIS  

Legislação
Matemática
Distribuição Física
Gestão de Pessoas
Marketing
Logística Reversa
TTransportes
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Promover a Segurança das Pessoas e dos Meios 
de Transportes;

Desenvolver o Capital Humano como Vantagem 
Competitiva no Processo de Gestão de Transportes

Elaborar documentos de Gestão e Controle de 
Transportes

EstrutuEstruturar e Definir Rotas Logísticas considerando 
os diferentes Modais
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TRANSPORTES | 360h • Certificação Intermediária: Gestor de Transportes


