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II – EMENTA  

Introdução à administração de materiais nas empresas públicas e privadas. Função da 
administração de materiais: sistema de administração, aquisição, controle, movimentação dos 
estoques de materiais e os subsistemas de normalização. Os sistemas de planejamento na 
administração de materiais. Lotes econômicos. Dimensionamento da qualidade econômica de 
compras e de fabricação: fatores que envolvem custos, preços fixos e variáveis; entrega total 
ou parcial, a existência ou não de restrições. Previsões: a utilização pela administração de 
materiais. Estratégia de encomendas. A administração do patrimônio: os princípios de 
contabilização do imobilizado, inventário e auditorias 

 

III – OBJETIVOS  DA DISCIPLINA 
• Apresentar aos acadêmicos a importância da administração de materiais e do patrimônio no 
setor empresarial, através do estudo das técnicas de gerenciamento que servem para a 
minimização de custos e a otimização dos espaços físicos e logísticos; 

• Possibilitar o desenvolvimento de uma visão ampla a respeito da necessidade de identificar e 
organizar adequadamente os materiais e os bens do patrimônio da empresa visando a sua 
correta utilização; 

• Permitir que todos conheçam os sistemas de controle de estoques e suprimentos, visando à 
maximização da qualidade na prestação dos serviços internos e externos. 

 

IV – METODOLOGIA DE ENSINO 
 

A exposição do conteúdo ocorrerá por meio de atividades que facilitem e estimulem a 
aprendizagem. A disciplina será desenvolvida por meio de: aulas expositivas dialogadas, 
exposição de vídeos, atividades extraclasse, seminários, leituras e discussões de textos, de 
exercícios em grupos e estudos de caso.  
 
Encontros Síncronos utilizando a Plataforma Google Meet  – Acontecerá todos os sábados as 
14:30, no período de 12/04/2021 a 15/06/2021 - transmissão de aula on-line; 
 
Encontros Assíncronos utilizando o SIGAA – serão utilizadas as metodologias de fóruns, 
atividades, banco de questões e estudos de casos. 

 



 

 

V – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 

● A logística e a administração de materiais 
- Visão logística. 
- História e tendência de logística 

● Administração de estoques 
- Políticas de estoques 
- Tipos de estoques 
- Custo de estoques 
- Sistema de planejamento de estoques 
- Previsão de estoques 
- Avaliação dos níveis de estoques 

● Armazenagem e controle 
- Armazenagem 
- Necessidade de espaço físico 
- Localização de depósitos 
- Avaliação de estoque 
- Curva ABC 
- Inventário 
- Embalagem e manuseio 
- Depreciação 

● Classificação de materiais 
- Atributos para a classificação de materiais 
- Tipos de classificação 
- Especificação 
- Critérios sobre a descrição 
- Normalização 
- Padronização 
- Análise de valor 

● Planejamento da produção 
- Planejamento e controle da produção 
- MRP 
- MRP II 
- Just in time 

 

VI – PROCEDIMENTOS PARA AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 
• Unidade 1 – Fóruns (2 pontos), Atividades (4 pontos) e Prova Objetiva (4 pontos). 

 
 

VII – VALIDAÇÃO DA FREQUÊNCIA 
• Participação nos fóruns;   

• Envio das atividades; 

• Execução de Seminários e/ou Prova Objetiva; 

• Os alunos que não participarem dos itens anteriores, estarão automaticamente reprovados. 

• Comparecimento de forma online nos Encontros Síncronos  
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