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Logística



Na Faculdade Phorte, você aprende a 
teoria, mas desenvolve todo o conteúdo 
na PRÁTICA.

Proporcionar experiência é nossa
prioridade! Por meio dela, você, como
aluno, desenvolve competências para 
atuar em diferentes segmentos e
carreiras - além de ser muito mais
proveitoso aprender enquanto faz, né?

A
FACULDADE 
PHORTE



Garantimos a sua formação por meio de 
um estudo qualificado, que permitirá que 
seu potencial seja desenvolvido ao 
máximo para você se tornar um
profissional com perfil de verdadeiro
construtor social.

PROPOSTA DE ENSINO

INOVADORA



Por que cursar

na Phorte?
 Tecnologia em Logística

O Curso Superior de Tecnologia em Logística da 
Faculdade Phorte tem como objetivo geral a for-
mação de profissionais com visão global das or-
ganizações públicas e privadas,  conhecimentos 
multidisciplinares e competências para atuar no  
planejamento,  na execução  e no controle das 
atividades na cadeia de produção, suprimentos 
e logística.
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MUNDO BUSINESS

Você aprende NA PRÁTICA

todo o funcionamento do
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SERÁ QUE

É PARA VOCÊ?

ESSE CURSO



é  para você que quer 
Este curso 

 destaque tais como: 
ocupar posições de 



Por que cursar

na Phorte?
 Tecnologia em Logística

em empresas públicas e empresas privadas do 
setor da indústria, do comércio e de serviços.

 
operador

 
assistente

 analista e 
gestor na 
cadeia de 
produção

suprimentos 
e logística  

Outras possíveis áreas de atuação do profissional de Logística:

- Armazenamento, movimentação e embalagens.
- Transportes e distribuição
- Controle, segurança, informação e rastreabilidade de cargas.
- Gestão da qualidade.
- Importação e exportação de carga.
- Tráfego e trânsito
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VOCÊ SE IDENTIFICOU?



O Curso Superior de Tecnologia em Logística da 
Faculdade Phorte tem como objetivo geral a for-
mação de profissionais com visão global das or-
ganizações públicas e privadas,  conhecimentos 
multidisciplinares e competências para atuar no  
planejamento,  na execução  e no controle das 
atividades na cadeia de produção, suprimentos 
e logística.

Em todos os semestres, desenvolvemos 
importantes competências para sua 
vida profissional e colocamos você em 
contato com o mercado, ampliando sua 
rede de relacionamentos profissionais.

Gestão em Ação:

DO CURSO

OS DIFERENCIAIS
O aluno que desenvolver bem as 

atividades do Gestão em Ação, todo 

semestre tem chances, melhores e 

maiores, de se conectar com

possíveis contatos profissionais.

Profa. Cida Bucater
Coordenadora do

curso de Administração



Por ter uma duração mais curta para 
atender as necessidades do mercado 
de trabalho, essa formação possui um 
ensino muito rico em conteúdo, 
trazendo grandes oportunidades de 
empregabilidade.

Formação tecnológica: 



Conselho Regional de 
Administração de São Paulo - CRA-SP:

Espaço para você se desenvolver profissionalmente e ampliar seu 
networking por meio de cursos extracurriculares, de eventos
presenciais e online.

CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO ESTUDANTIL*

Nome:
Instituição de ensino:
Data de nascimento:
Cidade:
Série / ano / ensino:

Coaching para Jovens
Administradores

Desenvolvimento de
Carreira

Descontos
oferecidos pelo

Clube de ServiçosCentro do Conhecimento
formado por voluntários e

especialistas em diversas áreas.
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Prof. Tulio Loyelo
Procurador Educacional

Institucional

Network e estudo são os 
maiores aliados de um 
profissional, e a Phorte
proporciona ambos com 
muita qualidade.



Google For Education e o uso de redes
sociais profissionais inseridas nas aulas

Trazemos você para a realidade digital.

Disponibilizamos Chromebooks durante as aulas.

Essa é uma das missões
que mais levamos a sério. 



QUAL O PESO DA
FACULDADE PHORTE

NO SEU CURRÍCULO?



Nota no MEC

O curso de Logística, tem 
nota 4 no MEC.
Estamos capacitados para 
entregar a você o melhor
conteúdo.

Com essa certificação
parcial, você pode
enriquecer seu currículo
semestralmente, mostrando 
com mais clareza, em suas 
entrevistas, as competências 
desenvolvidas a cada
semestre no curso.

Certificado a cada
semestre

Gestão em ação

Projetos acadêmicos de 
peso com experiência 
profissional.



Diretor Fabio Mazzonetto

Nossa atualização é constante 
para trazer o que há de mais 
atual no mercado para os 
nossos alunos.



QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?

Lorem ipsum



QUAL O VALOR QUE VAMOS ENTREGAR

PARA SUA FORMAÇÃO E CARREIRA?

O corpo docente é altamente
qualificado, composto por mestres e 
doutores.

Você aprende enquanto faz:
a matriz curricular é repleta de
disciplinas.



QUAIS FACILIDADES VOCÊ
VAI TER ESTUDANDO

NA PHORTE?



1 O campus é de fácil localização: a Faculdade
está localizada no bairro da Bela Vista, próximo
a duas estações do metrô.

LOCALIZAÇÃO

2A infraestrutura é completa, contando com
salas de aula, auditórios e laboratórios

tecnológicos, Chromebooks, bibliotecas
presencial e virtual e dois jardins para lazer.

INFRAESTRUTURA

3 O networking é uma prática que está sempre
presente no campus e ao longo dos semestres
para dar oportunidades aos alunos de terem
contatos profissionais para alcançarem seus
sonhos e objetivos.

NETWORKING



MATRIZ CURRICULAR

O curso de Logística da Faculdade Phorte 
tem duração de 2 anos, que são divididos em 
4 módulos semestrais. 
Conheça as temáticas das disciplinas 
estudadas em cada um dos módulos:



Linguagem Aplicada às Novas Mídias 80 horas 96 horas

96 horas

96 horas

96 horas

480 horas

80 horas

80 horas

80 horas

96 horas80 horas

400 horas

Matemática Aplicada à Gestão

Comportamento Organizacional

GESTÃO EM AÇÃO

Total

MÓDULO OURO
ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL

Fundamentos da Administração

 

96 horas

96 horas

96 horas

96 horas

480 horas

96 horas

2º MÓDULO:
SUSTENTABILIDADE EMPRESARIAL

Ética, Gestão Ambiental e  Sustentabilidade Empresarial 80 horas

80 horas

80 horas

400 horas

80 horas

80 horas

Gestão da Qualidade Total

Estratégia, Tecnologia e Inovação

GESTÃO EM AÇÃO

Total

Princípios Financeiros e contábeis



80 horas 96 horas

96 horas

96 horas

96 horas

480 horas

80 horas

80 horas

80 horas

96 horas80 horas

400 horasTotal

Gestão de Estoque

Gestão da Cadeia de Suprimentos 

Gestão de Transporte  

Gestão de Armazenagem

Gestão em Ação  

MÓDULO  AMARELO  GESTÃO 
DA CADEIA DE SUPRIMENTOS

96 horas

96 horas

96 horas

96 horas

480 horas

96 horas

80 horas

80 horas

80 horas

400 horas

80 horas

80 horas

Total

Logística Internacional

Custos Logísticos

Empreendedorismo

Gestão da Produção 

Gestão Em Ação

MÓDULO VERMELHO GESTÃO
 DA PRODUÇÃO E  LOGÍSTICA



Conheça alguns professores do curso:

COORDENAÇÃO: Aparecida Bucater
Graduação em Administração pelo Centro Universitário FECAP (1984) e Mestrado em Administração 

pela Universidade Metodista de São Paulo. Cursou MBA em Tecnologia Educacional pela Fundação 

Armando Alvares Penteado FAAP (2003) e Especialização em EAD - Faculdades Metropolitanas 

Unidas (2007) e em RH na FAAP (2003).

Participou de cursos extracurriculares em Análise Transacional, Formação de Instrutores de

Treinamento e diversos cursos de aperfeiçoamento nas áreas de recursos humanos, comportamental, 

administrativa, marketing e educação. Sua experiência acadêmica abrange a Coordenação de cursos 

de Graduação e Pós-Graduação nas modalidades Presencial e Ensino a Distância. Atua também como 

Professora, Autora e Tutora em vários cursos de Pós-Graduação com disciplinas nas áreas

administrativa e comportamental.



Conheça alguns professores do curso:

PROFESSOR MESTRE Glauco Silva:
Graduação em Ciência da Computação - Universi-
dade Ibirapuera (2002). Pós-Graduação em Ad-
ministração Industrial - Universidade de São Paulo 
(2006). Pós-Graduação em Gerenciamento de 
Manutenção - Faculdade de Engenharia Industrial 
(2008). Pós-Graduação em Gerenciamento Es-
tratégico de Pessoas - SENAC (2012). Mestrado 
em Engenharia de Produção - UNINOVE (2016). 
MBA em Controladoria - UNINOVE (2018). MBA 
em Gestão Empresarial - UNINOVE (2019). Profis-
sional sênior no gerenciamento da Produção/Ma-
nutenção/Estoque de Insumos, carreira consolida-
da no segmento Metal mecânico e Autopeças.

PROFESSORA MESTRA Camila Bernardo
Graduação em Logística e Supply Chain - Uni-
versidade São Judas Tadeu (2006). Pós-Gradu-
ação em Total Quality Management - Universi-
dade São Judas Tadeu (2010). Mestrado em Ad-
ministração e Gestão Econômico-Financeira de 
Organizações - Universidade Metodista de São 
Paulo (2019). Atuação como Consultora de Ino-
vação e Mentora de Metodologias Inovativas.
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CONTATO

A Equipe Phorte está sempre à sua disposição

para tirar dúvidas ou até mesmo conversar.

Você pode falar com a gente por meio de 
qualquer um dos canais de contato abaixo:

E-mail: graduacao@faculdadephorte.edu.br
Telefone: (11) 2222-1222
WhatsApp: (11) 98253-2417
Site: faculdadephorte.edu.br
Endereço: R. Rui Barbosa, 422 - Bela Vista
São Paulo - SP, CEP 01325-020


