MBA EM

LOGÍSTICA E GESTÃO
DA INOVAÇÃO DA CADEIA DE
SUPRIMENTOS
Garanta a sua vaga e se destaque no mercado.

A FPL

Acreditamos na excelência,
no aprimoramento e no
desenvolvimento contínuo
da sociedade e das pessoas.

Trabalhamos para promover o desenvolvimento da sociedade e das
pessoas, formando de profissionais competentes nas áreas do Direito, da
Administração, das Ciências Contábeis e da Educação.
Há mais de 50 anos, somos reconhecidos pela qualidade e excelência ao
produzir e difundir o conhecimento. Incentivamos a busca do saber e da
melhoria contínua em todos os momentos como melhor forma de
promoção do conhecimento.
Conexão entre teoria e prática, é assim que o nosso corpo docente atua e é
reconhecido pela competência e grande experiência no mercado. Com
atuação também em áreas de pesquisa e extensão - acadêmica e aplicada contribuímos e ampliamos nosso papel, comprometidos com as
transformações da educação e, consequentemente, da sociedade.
Acreditamos na diversidade, na sinergia, na singularidade, na competência,
na interdependência e na união como filosofia de vida.

Formamos mais de

SOMOS A

MAIS RESPEITADA
FACULDADE
DO VETOR NORTE.

800 mestres

3.000 alunos pós-graduados
4.000 alunos graduados
400 alunos do ensino médio

APRESENTAÇÃO

MBA EM LOGÍSTICA E GESTÃO
INOVADORA DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

Há tempos as organizações buscam inovar e otimizar seus processos para
assegurar a sua sobrevivência em um mercado altamente competitivo e
dinâmico.
Nesse contexto, a FPL propõe o MBA em Logística e Gestão Inovadora da
Cadeira de Suprimentos, uma capacitação superior, que desenvolve visão
estratégica e inovadora de negócios, por meio de um enfoque sistêmico, atual
e integrado da Cadeia de Suprimentos, proporcionando um novo patamar aos
profissionais que desejam aprofundar seus conhecimentos na área.
A especialização proporciona a seus participantes sólido aprendizado sobre
logística, mercado internacional, tecnologias, gestão de talentos humanos,
diagnósticos de cenários mundiais, conflitos, visão sistêmica da cadeia
empresarial logística e de suprimentos.
Os participantes exploram os principais temas e desafios da área, tendo
oportunidade de construir conhecimentos para aplicação prática e imediata,
aumentando as habilidades para gerir de forma estratégica inovadora toda a
cadeia de suprimentos e garantir a geração de valor para o negócio.
DIFERENCIAIS
• Cronograma de aulas que viabiliza
conciliação de estudo e trabalho.

• Ambiente que favorece a troca de
ideias e o Networking.

• Conhecimento prático e conceitual
em Gestão Inovadora, Mercado
Internacional, Novas Tecnologias e
Gestão de Talentos.

• O TCC será uma criação diferenciada
destinada à imediata aplicação
prática, seja como uma inovação, um
novo produto ou a solução para um
determinado problema vivenciado
pelo aluno em sua empresa. Nossos
pós-graduandos terão todo o suporte
necessário para o desenvolvimento de
um
produto
de
mercado
extremamente inovador, que será
criado em 3 fases distintas.

• Corpo docente com alta capacitação
acadêmica, técnica e profissional.
Um 'time de craques' e de referência
à disposição do aluno participante.
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MATRIZ
CURRICULAR

MÓDULO 3:
TECNOLOGIA,

INOVAÇÃO E CARREIRA

DE SUPRIMENTOS

MÓDULO 2:
LOGÍSTICA E CADEIA

GESTÃO

MÓDULO 1:

1.1 Gestão de talentos
1.2 Negociação e Gestão de Conflitos
1.3 Gestão de Projetos
1.4 Dinâmica Econômica Empresarial
1.5 Estratégias Contábeis e Matemáticas para Decisões Logísticas
1.6 Planejamento Estratégico de Marketing e desenvolvimento de Mercados

2.1 Gestão da Cadeia de Suprimento
2.2 Avaliação e Desenvolvimento estratégico de Fornecedores
2.3 Logística Internacional
2.4 Gestão da Produção e das Operações Logísticas
2.5 Transporte e Distribuição
2.6 Gestão Estratégica dos Canais de Distribuição: Do Varejo físico ao Omnichannel
2.7 Aspectos Tributários na Cadeia de Suprimento
2.8 Estratégias de Custos Logísticos

3.1 Projeto de Inovação e Tecnologia (TCC-1)
3.2 Organizações Exponenciais
3.3 Inovações e tecnologias na movimentação de cargas e pessoas
3.4 Gameficação para potencializar resultados
3.5 Liderança, Gestão 3.0 e desenvolvimento inovador de Carreira (TCC-2)

PROCESSO SELETIVO
Análise documental.
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A QUEM SE DESTINA
Profissionais das diversas áreas do conhecimento que desejam atuar como
gestores ou técnicos protagonistas, causando impacto não somente em suas
empresas, mas nas comunidades onde estiverem atuando. O curso foi
desenhado para oferecer bagagem teórico-prática a profissionais que buscam
alcançar um novo patamar profissional em suas carreiras e desejam
aprofundar conhecimentos da Gestão 3.0.

Características
Como
Aulas quinzenais aos sábados
acontece? Atividades a Distância realizadas
na Plataforma Digital

Carga
Horária:

encontros quinzenais
curso: 360horas

Local
do curso:

Sede FPL, a 7 km do aeroporto internacional
Tancredo Neves
Av. Lincoln Diogo Viana, 830 •
Dr. Lund • Pedro Leopoldo, MG.
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COORDENAÇÃO

Luiz Flávio Procópio de Almeida
Especialista em Logística &Supply Chain, MBA pela FGV.
Formado em Tecnologia da Informação, pelo Unicentro Newton Paiva.
Profissional há 15 anos, com experiências nas áreasde Transporte,
Logística, Suprimentos e Comercial, contratando, gerindo e treinando
profissionais e empresas para diferenciais de mercado.
Coordenador do MBA “Logística & Gestão Inovadora da Cadeia de
Suprimentos” da FPL.
Professor de Gestão Logística da FPL para os cursos de Administração e
Tecnólogo em Logística.
Coordenador na Bancodoc, empresa do grupo DeMarco.
Atuou como Especialista em contratações logísticas e Coordenador de
Insumos e matérias-primas na Holcim.
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INVESTIMENTO

Parcelado

25 x R$ 480,00
ou 18 x R$ 620,00
ou 10 x R$ 985,00

À vista
(com desconto)
R$ 9.120,00

Desconto para grupos
profissionais e convênios

Desconto ex-alunos FPL

Parcelado

Parcelado

25 x R$ 385,00
ou 18 x R$ 490,00
ou 10 x R$790,00

25 x R$ 360,00
ou 18 x R$ 460,00
ou 10 x R$ 740,00

À vista (com desconto)
R$ 7.300,00

À vista (com desconto)
R$ 6.840,00

FORMA DE PAGAMENTO
O pagamento da taxa de inscrição (R$150,00) será realizada pelo
Pagseguro e deduzido no primeiro pagamento mensal. As mensalidades
serão quitadas por meio do boleto bancário.

pos.fpl.edu.br
31 36861461
31 99581-1390

