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Curso: Gestão de Negócios da Moda
PLANO DE CURSO
I.

Justificativa

Segundo o Portal PROTEC, 28 de Abril de 2011, a escassez de mão de obra
qualificada e especializada tem representado uma grande preocupação das indústrias
de diversos setores do Brasil inteir. É o que afirma a pesquisa de sondagem industrial
elaborada pela Faculdade de Campinas (FACAMP), realizada em parceria com o
Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) regional Campinas. A
sondagem aponta que metade dos empresários consultados respondeu que a falta de
mão de obra especializada prejudica, principalmente, a busca de eficiência e a
redução de desperdícios na empresa.Para 18,2% dos respondentes da pesquisa, a
escassez de mão de obra especializada prejudica o desenvolvimento de novos
produtos. Esse mesmo percentual de respondentes (18,2%) considerou a qualidade
dos produtos como o principal prejuízo. Somente 6,1% analisaram a aquisição e
assimilação de novas tecnologias como o principal dano para as empresas da falta de
mão de obra especializada.
A pesquisa evidenciou que para 63,6% dos empresários a área mais afetada pela
falta de mão de obra especializada na empresa é a produção. Para 21,2% dos
entrevistados, a falta de mão de obra especializada afeta todos os setores da
empresa. Foi identificado também que 9,1% dos ouvidos assinalaram a área de
pesquisa e desenvolvimento e 6,1% a área administrativa e gerencial como a mais
prejudicada.
Dessa forma, o Curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão da Produção e
Operações em Negócios da Moda, vem suprir a lacuna na qualificação em nível
avançado de profissionais especialistas que possam promover o desenvolvimento
industrial, e, multiplicar o conhecimento, tecnologias e técnicas, dentre os seus
gerenciados.
A pesquisa identificou também que com relação às importações, 25% das
empresas importaram no primeiro trimestre deste ano. Desse total, 75,8% adquiriram
matérias primas no exterior. Isso evidencia que as indústrias estão deixando de
adquirir insumos de empresas nacionais para importar mostrando claramente um
processo cada vez maior de desindustrialização.
O levantamento mostra também que a importação de insumos industriais e de
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produtos industrializados contabilizou 9,1%, respectivamente. As importações tem
representado uma participação importante no faturamento para 83,6% dessas
empresas, correspondendo a 25% do faturamento. Dentro deste quadro, 85,7% das
empresas importaram matérias primas. Para 13,7% das empresas, as importações
representam entre 26% e 50% de seu faturamento. Na faixa superior a 51% de
participação no faturamento foi indicado por 2,8% das empresas pesquisadas.
Germano Lüders da EXAME.com (abril/2011) afirma que, gente é um dos
principais gargalos do crescimento da economia e das empresas. O país tem hoje 92
milhões de pessoas empregadas, o maior contingente da história. Esse total
representa mais de 90% da população em idade e condições de trabalhar.
O Panorama Setorial da Cadeia Têxtil e Confecções faz parte da série Cadernos
da Indústria, publicado pela ABDI com a colaboração de um Comitê Gestor formado
pelos principais atores desta cadeia produtiva. O estudo fez um levantamento da
situação atual, uma projeção para o futuro e mostra as escolhas feitas pelo Brasil
dentro das possibilidades levantadas. A expectativa para o futuro é construir uma
cadeia, em todos os seus elos, que não foque apenas a mão de obra intensiva, mas
que trabalhe pensando na funcionalidade, na interação com outros setores e na
criatividade tecnológica.
O setor de têxtil e confecções está inserido na Política de Desenvolvimento
Produtivo (PDP), lançada pelo Governo Federal em 2008, no âmbito de “Programas
para fortalecer a Competitividade”. Desde então, o setor obteve algumas conquistas,
como a ampliação do Empréstimo do Governo Federal, de R$ 10 milhões para R$ 20
milhões para produção de algodão e do cartão do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) de R$ 250 mil para R$ 500 mil com
juros reduzidos de 1,13% para 1% ao mês e prazo de amortização de 36 para 48
meses. Além disso, também foi criado o Sistema Moda Brasil que promove a
articulação entre o setor têxtil e de confecções com os demais setores relacionados à
moda (gemas, jóias e afins; couro, calçados e artefatos; cosméticos), para a
realização de eventos, elaboração de catálogos e cadernos de tendências, por
exemplo( ABDI – 16/03/2011).
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Vivemos um período de grande e sustentável crescimento econômico, segundo
Luiz Edmund o Rosa (2010). Para o diretor geral do Congresso Nacional de Recursos
Humanos(CONARH) e vice-presidente do grupo Ânima, empresas, governos e
instituições de ensino deveriam andar de mãos dadas para sustentar o crescimento
econômico e dar conta dos inúmeros eventos que concorrerão para sua aceleração
desde o Pré-sal, Copa do Mundo, Olimpíadas, contínuo crescimento da classe C etc.
Mas corre-se um grande risco de apagão de talentos, um apagão de mão-de-obra
qualificada e pensante, para atender a demandas novas em todos os setores.
Avaliação Mundial feita pelo Programme for International Student Assessment
(PISA) demonstra que o país ficou entre os seis piores países em questões relativas à
capacidade de pensar e questões de raciocínio.
Tudo isso aponta para a necessidade de se qualificar a produção, como
estratégia competitiva organizacional. Para tal, a formação de especialistas
multiplicadores de tecnologia, técnicas e todo o estado da arte acumulado nesta área
do conhecimento humano, é fundamental. Neste contexto, apresenta-se o curso de
Gestão da Produção e Operações em Negócios da Moda.
II.

Objetivo

Tornar o participante apto ao exercício competente técnica e eticamente à
Gestão da Produção e Operações em Negócios da Moda. Dotar o participante de
tecnologias,

técnicas

e

conhecimentos

passíveis

de,

se

replicados

nas

organizações, alavancar seu processos produtivos.
III.

Requisitos de acesso
Curso Superior em qualquer área.

IV.

Perfil profissional de conclusão do curso

Especialista em Gestão da Produção e Operações em Negócios da Moda.
V.

Organização Curricular

Fundamentos da Gestão Empresarial em Negócios da Moda
Técnicas de Negociação
Direito Empresarial
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Macro e Micro Economia na Gestão de Negócios da Moda
Gestão Contábil e Financeira em Negócios da Moda
Marketing e Moda
Comércio Exterior
Gestão da Produção e das Operações em Negócios da Moda
Logística e Cadeia de Suprimentos em Negócios da Moda
Sistemas de Informações Gerenciais
Didática do Ensino Superior e Profissionalizante
Metodologia do Trabalho Científico

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Fundamentos da Gestão Empresarial em Negócios da Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

Unidade:
5ª

6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
Desenvolve os conhecimentos sobre o significado da Administração, as organizações e a
necessidade da Administração, o desafio da Administração, Visão Sistêmica da Empresa, o
Ambiente Organizacional, a Administração como Ciência Social, a administração no presente,
Competências do Administrador, Áreas da Administração, pois faz-se necessário proporcionar ao
discente uma visão geral sobre gestão empresarial que trata a Administração, por meio de aulas
práticas que proporcionarão a interatividade do acadêmico, no desenvolvimento das competências
necessárias ao exercício de sua profissão. Os acadêmicos desenvolverão competências, atitudes e
comportamentos adequados ao desempenho de sua profissão tais como: criatividade, capacidade
de comunicação, visão empreendedora, capacidade para analisar o processo administrativo, postura
adequada para desenvolver estratégias voltadas para o desenvolvimento organizacional.
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Objetivos
Apresentar de forma motivacional os aspectos básicos da gestão empresarial bem como
desenvolver competências que qualifiquem os acadêmicos para atuarem eficazmente no mercado
globalizado, sobretudo no exercício da profissão de administrador;

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração. 8ª. ed.. São Paulo: Campus,
2011.
COELHO, Marcio. A essência da administração: conceitos introdutórios. São Paulo: Saraiva, 2008.
PEREIRA, Maria Isabel; REIS, Ana Carla Fonseca; FERREIRA, Ademir Antonio. Gestão
empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências da moderna administração de
empresas. São Paulo: Editora Pioneira, 1997.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
ROBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: Pearson Education,
2003.
HEIL, G.; BENNIS, W. Stephens, D. C. Douglas MacGregor em foco: gerenciando o lado
humano da empresa. São Paulo, SP: Qualitymark, 2002.
MAXIMIANO, Antonio.César. Amaru. Introdução à administração. 7ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2008.
PECI, A; SOBRAL, F. Administração: teoria e prática. São Paulo: Prentice Hall Brasil, 2008.
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Administração estratégica na prática. 7ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2011.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
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Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

•

O que é administração?

•

Formação e o Perfil básico do Administrador
(competências e Habilidades) com base na CBO.

6h

•

As

organizações

e

as

Necessidades

da

Data Show

Administração
•

Administração como Ciência e Arte: relação entre
teoria e prática

•

O

processo

administrativo:

planejamento,

organização, liderança e controle.
•

3h

papéis

do

Administrador:

Informativos e decisórios.

6h

3h

Os

Interpessoais,
Data Show

•

Racionalização

•

Eficiência, Eficácia e Efetividade

•

O que é Eficácia Gerencial.

•

Avaliação 1 – A1

•

A Necessidade da Missão e Visão

•

Diversidade Cultural

•

A Necessidade de Treinamento

•

Liderança no século XXI

Data Show
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3h

3h

3h

3h

•

O Ambiente Organizacional

•

As principais fontes de incerteza Ambiental

•

Forças Ambientais Gerais

•

Forças Ambientais específicas

•

Economia Globalizada e Competitiva

•

Tecnologia da Informação

•

Valorização da Administração Empreendedora

•

A Dimensão Internacional

•

Responsabilidade Social e Ética

•

Defesa do Consumidor e Ênfase no Cliente

•

Ecologia e Qualidade de Vida

•

Planejamento e Gestão de Projetos

•

Visão Geral da Gestão de Produção e Operações

•

Visão Geral da Gestão de Marketing

•

Visão Geral da Gestão Financeira

•

Visão Geral da Gestão de Pessoas

•

Visão Geral da Gestão Ambiental

•

Avaliação 2 – A2 Apresentação do Projeto Final

Data Show

Data Show

Data Show

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Técnicas de Negociação
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve um estudo sobre a crescente importância da negociação na atualidade. Bases
evolutivas da negociação. Conflito. Questão legal e ética das negociações. Características das
negociações. Emoções e sentimentos na negociação. Razões motivacionais geradoras das
vontades. O processo de negociação. Contexto internacional das Negociações. Negociações
globais.
O intuito é dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício de competência e
habilidades da profissão, para assistir o indivíduo no ciclo evolutivo, dentro de um conceito
abrangente sobre o mercado da venda e das técnicas de negociação nas organizações.
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Objetivos

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

O objetivo básico da disciplina Técnicas de Negociação é levar os alunos a compreender e
identificar os diferentes aspectos e visões da negociação, que possam ser adequadas às práticas
atuais, desde as mais simples até as mais complexas, envolvendo os mais variados temas e
montantes.
Outro objetivo é capacitar os alunos a entender que, mais importante do que o uso de estratégias
inovadoras para obter o melhor acordo é concentrar esforços a compreender o sentido das causas
de conflitos e a base para estabelecer relacionamentos duradouros.
Por fim, transmitir conhecimentos teóricos e principalmente práticos aos futuros administradores de
empresas, dotando-os de condições profissionais adequadas para se posicionarem corretamente
diante de qualquer tipo de negociação. Além disso, conscientizá-los da necessidade de
aperfeiçoamento contínuo neste campo do conhecimento, tendo em vista a dinâmica dos negócios e
as crescentes exigências impostas pelo mercado.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
FERREIRA, Gonzaga. Negociação: como usar a inteligência e a racionalidade. São Paulo: Atlas,
2008.
ANDRADE, Rui Otávio B de; ALYRIO, Rovigati Danilo; MACEDO, Marcelo Álvaro da Silva.
Princípios de negociação: ferramentas e gestão. São Paulo: Atlas, 2004.
URY, William; PATTON, Bruce; FISHER, Roger. Como chegar ao sim: a negociação de acordos
sem concessões. 2ª. ed.. Rio de Janeiro: Imago, 2005.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
GREENHALGH, Leonard. Relacionamentos estratégicos. São Paulo: Negócio, 2002.
LEWICKI, Roy L., SAUNDERS, David M. e MINTON, John W. Fundamentos da negociação.
2ª. ed.. Porto Alegre: Bookman, 2002.
MELLO, José Carlos Martins de. Negociação baseada em estratégia. São Paulo: Atlas, 2003.
SCHELL, G. Richard. Negociar é preciso. São Paulo: Negócio, 2000.
THOMPSON, Leigh. O negociador. São Paulo: Prentice-Hall, 2009
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1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (Técnicas de Negociação) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

6h

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos

•

A crescente importância da negociação na atualidade.

•

Negociação na sociedade do conhecimento.

•

Globalização e negociação.

•

Bases evolutivas da negociação

Data

•

Potencialidades inatas do ser humano para negociar.

Show

•

Negociação como fator de desenvolvimento econômico e
cultural.

3h

•

Negociação como fator de sobrevivência

•

Questão legal e ética das negociações

•

Ética e moral.

•

Códigos de Ética.

•

Ética e negociação nas organizações.

•

Credibilidade

Data
Show
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3h

6h

6h

3h

•

Características das negociações

•

Dilema da escolha entre ganhos e relacionamento.

•

Negociação primal.

Data

•

Negociação cognitiva.

Show

•

Princípios da negociação cognitiva.

•

Estrutura tridimensional da negociação.

•

O processo de negociação

•

Preparação para a Negociação.

•

Elaboração de opções criativas.

•

Estratégias para elaboração de ganhos mútuos.

•

Comunicação na negociação.

Data

•

Condições básicas para um diálogo efetivo.

Show

•

Compreensão das fontes de poder e de persuasão.

•

Elaboração de um plano alternativo.

•

O acordo.

•

A negociação após a formalização do acordo.

•

Contexto Internacional das Negociações

•

Cultura como elemento da negociação.

•

Etiqueta nos negócios internacionais

•

Individualismo x sociedade globalizada.

•

Diplomacia Internacional Pública x Diplomacia Comercial

•

Negociações Globais

•

Negociar globalmente.

•

Fusões e aquisições.

Data

•

Diferenças culturais nas negociações globais.

Show

•

Padronização

da

comunicação

nas

Data
Show

negociações

internacionais.
3h

•

Data

Apresentação do Projeto Final

Show
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Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Direito Empresarial
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
A disciplina desenvolve os conhecimentos sobre os conceitos básicos dos princípios
constitucionais, das legislações vigentes e noções processuais das áreas: trabalhista, tributário,
empresarial, consumidor e ambiental, referentes às atividades, das áreas, têxtil e vestuário.
Objetivos
Fornecer ao aluno informações que o possibilite a compreensão teórica dos princípios e normas
que regulam a atividade do empresário e da empresa comercial, bem como sua aplicação prática,
dando a possibilidade de que ele se torne capaz de perceber a importância dos conceitos básicos
das diversas áreas do direito e o impacto destes nas analises que envolvem tomadas de
decisões legais, econômicas e sociais.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
ALMEIDA, João Batista. Manual de direito do consumidor. São Paulo: Saraiva, 2009.
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2009.
NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 2009.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
LOURENÇO, Luiz Guilherme de A. A Lei da propriedade industrial comentada. São Paulo:
Lejus, 1999.
MARTINS, Plínio Lacerda. Código de defesa do consumidor Lei 8078. São Paulo: Lamparina,
1990.
MARTINS, Sergio Pinto. CLT universitária: consolidação das leis do trabalho. São Paulo: Atlas,
2009.
SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. Código tributário nacional. São Paulo: Atlas, 2009.
TOKARS, Fábio. Estabelecimento empresarial. São Paulo: LTr, 2006.

12
Versão Atualizada em: 08/08/2012

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático
•

Direito do Trabalho

•

Introdução, Conceito, Natureza Jurídica e Divisão das

Recursos
Previstos

Matérias (Individual e Coletivo)
6h

3h

•

Princípios Constitucionais do Direito de Trabalho

•

Legislação Vigente

•

Tipos de Trabalhadores

•

Noção de Direito Processual

•

Direito Ambiental

•

Conceito e Breve Histórico

•

Princípios de Direito Ambiental

•

Meio Ambiente na Constituição Federal

•

Responsabilidade pelos Danos Causados ao Meio

Data Show

Data Show

Ambiente
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3h

3h

3h

3h

3h

•

Avaliação 1 – A1

•

Direito Empresarial

•

Introdução e Conceito

•

Atividades Empresariais

•

Sociedades Empresariais e Modificações

•

Falência e Concordata

•

Direito Tributário

•

Introdução e Conceito

•

Princípios Constitucionais do Direito Tributários

•

Espécies de Tributos

•

Impostos Federais, Estaduais e Municipais

•

Direito do Consumidor

•

Introdução,

Conceito

Data Show

e

Princípios

do

Direito

Consumidor

Data Show

do
Data Show

•

Direitos Básicos do Consumidor

•

Dos produtos e dos Serviços

•

Práticas Abusivas

•

Avaliação 2 – A2 Apresentação do Projeto Final

Data Show
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Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Macro e Micro Economia na Gestão de Negócios da Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve ao corpo discente o conhecimento tanto sobre o estudo da Microeconomia através
da Teoria do consumidor, demanda individual e de mercado, escolha sob incerteza, teoria da
Produção, maximização de lucros e oferta competitiva, análise de mercados competitivos,
determinação de preços e poder de mercado, equilíbrio e eficiência Competitiva. Bem como o
conhecimento sobre a Macroeconomia através das noções básicas sobre os agregados
macroeconômicos, o mercado de bens e o modelo keynesiano simples de determinação da
renda, os mercados de ativos e a determinação da taxa de juros, o modelo IS-LM, introdução à
análise de políticas macroeconômicas: política fiscal, política monetária e combinações de
políticas.

Objetivos
Compreender a economia de forma geral, seus princípios, estruturas; Avaliar a estrutura de
mercado quanto à oferta e demanda de mercadorias; Identificar oportunidades e ameaças à
empresa, em um mercado competitivo; Reconhecer a estrutura econômica do mercado de
determinado produto; Distinguir os tipos de concorrência perfeita, monopólio, oligopólio.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. São Paulo: Campus, 1999.
GORDON, R. Macroeconomia. São Paulo: Editora Bookman, 2000.
VARIAN, H. Microeconomia: princípios básicos. 4ª. ed.. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
AMADEO, E. e ESTEVÂO, M.. A teoria econômica do desemprego. São Paulo: Hucitec, 1994.
FERGUSON, C. E. Microeconomia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2003.
FROYEN, R.. Teoria macroeconômica. São Paulo: Saraiva, 1999.
GARÓFALO, G. L.. Teoria microeconômica. São Paulo: Atlas, 1995.
SACHS, J. e LARRAIN, F.. Macroeconomia. São Paulo: Markron Books, 1998

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

-

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (Técnicas de Negociação) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático
•

3h

Recursos
Previstos

Análise de Determinação da Renda - Macroeconomia
Neoclássica: curva de oferta de produto e de demanda
de trabalho, teoria quantitativa da moeda e o equilíbrio

Data Show

de pleno emprego.
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•

A versão keynesiana - princípio da demanda efetiva: a
teoria monetária da produção.

3h

Data Show

•

O modelo keynesiano generalizado.

•

Mercados de bens e monetário, a síntese neoclássica
(o modelo IS-LM), modelo Keynesiano completo.

3h

•

A determinação da demanda agregada.

•

A teoria da determinação da renda e do emprego.

•

O modelo AS-AD.

•

A taxa de desemprego e a curva de Philips, lei de

Data Show

Okun.
3h

•

O Efeito Fisher, poupança, investimento e taxas de
câmbio em economia aberta.

•

Data Show

Análise de política monetária e fiscal em economias
fechadas e abertas.

3h

•

AV1 - Aplicação de Prova Escrita

•

Teoria do Consumidor.

•

Equilíbrio do consumidor (equação de Slutsky): efeitopreço,

efeito-renda

e

efeito-substituição.

Escolha

Data Show

envolvendo risco.
•

Curva de Demanda. Elasticidade para os produtos.

•

Excedente do consumidor.

•

Demanda de mercado e receita total, média e marginal.
Teoria

6h

da

produção. Função

de

produção

com

proporções fixas e proporções variáveis. Combinação

Data Show

ótima de fatores.
•

Custo

de

Produção.

Estruturas

de

Mercado:

Concorrência Perfeita, Monopólio.
•

Concorrência Monopolística.

•

Caracterização da estrutura oligopolística, Modelos
Clássicos - Cournot, Bertrand e Edgeworth; Modelos de

3h

mark-up - Princípio do custo total; curva de demanda
quebrada;

concentração

e

barreiras

à

Data Show

entrada;

diferenciação e diversificação do produto.

3h

•

Formação de Preços e Fatores de Produção.

•

Equilíbrio Geral e Teoria do Bem-estar.

•

Troca Pura; Troca Com produção; Caixa de Edgeworth;

Data Show

Bens Públicos; Externalidades.
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3h

•

Data Show

AV2 - Apresentação do Projeto Final

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Gestão Contábil e Financeira em Negócios da Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina trata dos conceitos fundamentais da contabilidade para elaboração das
demonstrações financeiras, com base na legislação vigente. A apuração e controle dos custos e
despesas de uma empresa. Envolve a formação de preços para a venda dos produtos, levandose em consideração o tipo de sociedade, bem como a tributação inerente. Busca na gestão
financeira, uma ferramenta fundamental para a administração do empreendimento, uma vez que
o retorno do investimento realizado pelos proprietários, proporcionará a continuidade da empresa.
Para tanto, o planejamento e controle do caixa tornam-se imprescindíveis.

Objetivos
O aluno será capaz de analisar e gerenciar um fluxo de caixa, fazer a conciliação bancária e a
contabilidade básica - escrituração fiscal e tributária.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
IIUDÍCIBUS, Sérgio de e MARION, José Carlos. Curso de contabilidade: para não contadores.
São Paulo: Atlas, 2009.
RIBEIRO, Osni Moura. Contabilidade de custos. São Paulo: Saraiva, 2009
SARDINHA, José Carlos. Formação de preços: a arte do negócio. São Paulo: Makron Books,
2008.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
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BRUNI, Adriano Leal e FAMÁ, Rubens. Gestão de custos e formação de preços. São Paulo:
Atlas, 2008.
COGAN, Samuel. Custos e preços: formação e análise. São Paulo: Pioneira, 1999.
NAGATSUKA, Divane Alves da Silva e TELES, Egberto Lucena. Manual de contabilidade
introdutória. São Paulo: Thomson Learning, 2005.
PEREIRA, Elias (Org.). Fundamentos da contabilidade. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2005.
PEREZ Jr.José Hernandez (Org.). Gestão Estratégica de custos. São Paulo: Atlas, 2006.
Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos
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12h

•

Gestão contábil

•

A Função da Contabilidade

•

As Demonstrações Financeiras

•

Despesas e Receitas

•

Formação dos Custos

•

Formação de Preços

•

Tipos de Sociedades

•

Tributos sobre Aquisição de Material e Venda de

Data
Show

Produtos
3h

12h

3h

•

Avaliação 1 – A1

•

Gestão Financeira

•

Análise do Risco e Retorno

•

Elaboração do Fluxo de Caixa

•

Financiamentos à Curto e Longo Prazo

•

Investimentos à Curto e Longo Prazo

•

Noções de Contabilidade Gerencial

•

Planejamento de Caixa

•

Avaliação 2 – A2

Data
Show

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Marketing e Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina enfoca as principais decisões de marketing relativas ao planejamento de produtos,
relacionando-as com o contexto empresarial. São abordados alguns tópicos de desenvolvimento
de estratégias decisão específicos em marketing: ciclo de vida de produtos, desenvolvimento de
novos produtos, mercado internacional, linha de produtos e marcas. A disciplina apresenta uma
visão geral do conceito de marketing, do sistema de marketing e da administração de marketing.
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Objetivos Gerais
A disciplina enfoca as principais decisões de marketing relativas ao planejamento de produtos,
relacionando-as ao contexto empresarial. São abordados alguns tópicos de desenvolvimento de
estratégias de decisão específicos em marketing: O Composto de Marketing, Comunicação
Integrada de Marketing, Posicionamento, Concorrência, Análise de Mercados e Segmentação e
Marketing Direto. A disciplina apresenta uma visão geral dos conceitos, sistema e administração
de Marketing.
Objetivos Específicos
O aluno será capaz de entender e conhecer a importância da adoção de estratégias de marketing
e ter senso crítico a respeito das atividades desenvolvidas pela área de marketing, bem como
para conduzir as negociações empresariais. Deverá, também, ser capaz de analisar o ambiente
interno e externo do mercado da moda – têxtil e vestuário para comercializar seus produtos e
serviços com diferencial competitivo em: preços, comunicação, distribuição, etc.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
ARMSTRONG, Gary; KOTLER, Philip. Princípios de marketing. 12ª. ed.. São Paulo: Prentice
Hall, 2008.
KOTLER, Philip. e KELLER, Kevin. Administração de marketing. 12ª. ed.. São Paulo: Person
Prentice Hall, 2006.
COBRA, Marcos. Marketing & moda. São Paulo: Senac, 2007.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CAPOMAR, Marcos Cortez; IKEDA, Ana Akemi. O planejamento de marketing e a confecção
de planos: dos conceitos a um novo modelo. São Paulo: Saraiva, 2006.
CHURCHILL JR, G.A.; PETER, J. P. Marketing: criando valor para os clientes. São Paulo:
Saraiva, 2000.
KALIL, Glória. (Org). Fashion marketing: relação da moda com mercado. São Paulo: Senac,
2010.
KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing centrado no ser
humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
MOREIRA, Júlio César Tavares. (Org). Gerência de produto. São Paulo: Saraiva, 2008.
Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
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Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático
•

Conceitos de marketing

•

O que é Marketing e sua importância no contexto

1h

2h

2h

Recursos
Previstos

empresarial.

1h

2h

Show

•

Filosofias e objetivos do Marketing.

•

Estrutura e expansão do Marketing.

•

Atividades de marketing

•

Comportamento do consumidor.

•

Pesquisa de Mercado.

Data

•

Análise Ambiental.

Show

•

Sistema de Informações de Marketing (SIM).

•

Planejamento de Marketing.

•

Desenvolvimento de novos produtos

•

Desafios no desenvolvimento de novos produtos

•

Arranjos organizacionais eficazes

•

Gerenciamento do processo de desenvolvimento: idéias;
do conceito à estratégia; do

1h

Data

Data
Show

•

desenvolvimento à comercialização.

•

O processo de adoção pelo consumidor

•

Gerência de linhas de produtos e marcas

•

O produto e o mix de produtos

•

Decisões de linha de produtos

•

Estratégias e programas de preços

•

Estabelecimento do preço

Data

•

Adequação do preço

Show

•

Iniciativas e respostas a mudanças de preços

•

Gerência dos canais de marketing

•

Canais de marketing

•

Decisões sobre canais de marketing

•

Gerenciamento de canais

•

Dinâmica do canal

Data
Show

Data
Show
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2h

1h

•

Comunicação integrada de marketing

•

Processo de comunicação

Data

•

Desenvolvimento de comunicação eficaz

Show

•

Mix de comunicação em marketing

•

Gerência da força de vendas

•

Planejamento da força de vendas

•

Princípios da venda pessoal

•

Posicionamento da oferta ao mercado por meio do

Data
Show

ciclo de vida do produto.
2h

1h

•

Como diferenciar.

Data

•

Ferramentas de diferenciação.

Show

•

Estratégias de marketing para o ciclo de vida do produto.

•

Evolução do mercado.

•

Lidando com a concorrência

•

Identificação dos concorrentes.

•

Análise dos concorrentes.

•

Sistema de inteligência competitiva.

•

Elaboração de estratégias competitivas

•

Análise

dos

mercados

Data

consumidores

Show

e

do

comportamento de compra
2h

•

Os principais fatores que influenciam o comportamento

Data

de compra.

Show

•

O processo de decisão de compra.

•

Os estágios do processo de decisão de compra.

•

Análise

dos

mercados

empresariais

e

do

comportamento de compra organizacional
1h

1h

•

Compras organizacionais.

Data

•

Participantes do processo de compras empresariais.

Show

•

Processo de compra e seleção de fornecedores.

•

Mercados institucional e governamental.

•

Segmentação de mercado

•

Níveis e modelos de segmentação de mercado.

Data

•

Segmentação de mercados consumidor e empresarial.

Show

•

Seleção do mercado-alvo.
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2h

•

A oferta ao mercado global.

•

Decisão sobre ingresso no mercado internacional.

•

Decisão sobre em que mercados ingressar.

•

Decisões sobre a maneira de ingressar no mercado
internacional.

2h

Data
Show

•

Decisão do programa de marketing.

•

Decisão sobre a organização de marketing.

•

Projeto e gerência de serviços

•

A natureza dos serviços

•

Estratégias de marketing para empresas prestadoras de

Data

serviços

Show

•

Gerenciamento dos serviços de suporte e assistência ao
produto

1h

•

Gerência do Varejo e Atacado

•

Varejo

•

Atacado

•

Logística

•

De mercado

•

Propaganda,

Data
Show

promoção

de

vendas

e

relações

públicas.
2h

1h

3h

•

Programa de propaganda

Data

•

Decisão sobre a mídia e avaliação de sua eficácia

Show

•

Promoção de vendas

•

Relações Públicas

•

Marketing diretor e e-marketing

•

Marketing direto

•

Banco de dados

•

Canais de marketing direto

•

E-commerce

•

Avaliação - Apresentação do Projeto Final

Data
Show

Data
Show
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Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Comércio Exterior
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
Desenvolve os conhecimentos sobre a Política do Comércio Exterior Brasileiro, Composição do
Comércio Exterior. INCOTERMS, TEC, NCM, SECEX, Procedimentos Administrativos na
Importação e Exportação. Tributação no Comércio Exterior. Transporte Internacional. OMC,
Acordos, Salva-guardas. Organização Aduaneira no Brasil. Organização Mundial Aduaneira.
Território Aduaneiro. Zona Primária e Zona Secundária. Alfandegamento de recintos. Trânsito
Aduaneiro. Habilitação às exportações e as importações. Infrações, Multas e Penalidades
aplicadas na Importação e Exportação. Habilitação e Acesso ao SISCOMEX.

Objetivos
O aluno será capaz de conhecer a política de comércio exterior brasileira, pesquisar e planejar as
potencialidades de exportação e importação nas empresas, identificando oportunidades de
negócios no mercado internacional, realizar negociações internacionais, dominar a sistemática
operacional de comércio exterior, no que tange às normas administrativas, regimes aduaneiros,
transporte, seguro, câmbio, analisar e interpretar cenários econômicos, com foco relacionado
com as políticas de comércio internacional na industria da moda.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
SOUZA, José Manuel Meireles. Gestão de comércio exterior: exportação e importação. São
Paulo: Saraiva, 2010.
SEGRE, German. Manual prático de comércio exterior. 3ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
RATTI, Bruno. Comércio internacional e câmbio. 11a. ed.. São Paulo: Aduaneiras, 2008.
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Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
DIAS, Reinaldo; RODRIGUES, Waldemar. Comércio exterior: teoria e gestão. 3ª. ed.. São

Paulo: Atlas, 2012.
VIEIRA, Aquiles. Importação: práticas, rotinas e procedimentos. 3ª. ed.. São Paulo: Aduaneiras,
2008.
DIAS, Reinaldo e RODRIGUES, Waldemar. Comércio exterior: teoria e gestão. 2ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2008.
ROCHA, Paulo Cezar Alves Rocha. Regulamento aduaneiro anotada com textos legais
transcritos. 13ª. ed.. São Paulo: Aduaneiras, 2009.
KEEDI, Samir. ABC do comércio exterior. 3a. ed.. São Paulo: Aduaneiras, 2008.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos
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•

O

Comércio

Exterior

e

os

Negócios

Internacionais
3h

•

Principais diferenças entre as operações no
mercado interno e externo.

•

Data Show

Principais variáveis que compõem o ambiente do
comércio exterior e dos negócios internacionais.

•

O Planejamento nas Operações de Comércio
Exterior

3h
•

Avaliação das Vantagens e Riscos das Operações

Data Show

de Comércio Exterior

3h

3h

•

Política Brasileira de Exportação

•

Cenário internacional

•

Barreiras e restrições à exportação

•

Consórcios de exportação

•

Formação de preços

•

Processamento administrativo das exportações -

Data Show

exportações

3h
•

Data Show

Roteiro de uma exportação em consignação -

Data Show

caracterização – procedimentos.
•

Gestão Estratégica de Negociação Internacional –
Gestão de Importação

•

Normas Internacionais de Comércio

•

Principais Publicações da Câmara de Comércio

3h

Data Show

Internacional
•

Condições de Compra e Venda Internacional INCOTERMS 2000.

•

Acordos Internacionais de Comércio - Aplicação
Prática.

3h
3h

•

Política de Brasileira de Importação

•

Custos e Encargos Gerais na Importação Planilha de Custos

Data Show
Data Show

3h

•

Rotina de Exportação

Data Show

3h

•

AV1 - Apresentação do Projeto Final

Data Show
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Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Gestão da Produção e das Operações em Negócios da Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
Desenvolve ao discente o conhecimento sobre os Sistemas de produção existentes e sua
contextualização global. Além de salientar todas as vertentes existentes no Comando do
processo produtivo: Planejamento, Programação e Controle da Produção; Gestão da Produção.
Objetivos Geral
O aluno será capaz de Conceituar e identificar os principais aspectos da Administração de
Produção e Operações; Comparar os diferentes sistemas de produção e os processos
envolvidos; Aplicar as técnicas contemporâneas da Administração de Produção e Operações.
Bibliografia Básica
TUBINO, Dalvio Ferrari. Planejamento e controle da produção: teoria e prática. São Paulo:
Atlas, 2007.
CORREA, CARLOS A..CORREA, Henrique Luiz. Administração de produção e operações. 3ª.
ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
KRAJEWSKI, Lee J.; MALHORTA, Manoj; RITZMAN, Larry P.. Administração da Produção e
operações. 8ª. ed.. São Paulo: Printice Hall, 2009.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CORREA, Carlos A.; CORREA, Henrique Luiz. Administração de produção e operações. 3ª.
ed.. São Paulo: Atlas, 2012.
CHIAVENATO, Idalberto. Administração da produção. Rio de Janeiro: Campus, 2005.
MCKINSEY, Leitão Miriam. Produtividade no Brasil. Rio de Janeiro: Campus, 1999.
SLACK, Nigel; CHAMBERS, Stuart; JOHNSTON. Administração da produção. São Paulo:
Atlas, 1999.
TAYLOR, Frederick Winslow. Tradução de Arlindo Vieira Ramos. Princípio de administração
científica. São Paulo: Atlas, 2006.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
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2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas
Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

3h

6h

Recursos

Conteúdo Programático

Previstos

•

Planejamento Estratégico

•

O que é Planejamento Estratégico;

•

Ferramentas do Planejamento Estratégico.

•

Planejamento Estratégico

•

Metas;

•

Objetivos;

•

Visão;

•

Missão;

•

Valores;

•

Atividade Discente Orientada 1 - ADO1.

•

Importância da Logística Têxtil no Planejamento e

Data
Show

Data
Show

Programação e Controle da Produção
3h

•

O que é Logística Têxtil;

•

Influência

da

Logística

Têxtil

no

Planejamento

Estratégico.
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3h

•

A Função PPCP dentro do Planejamento Estratégico

•

O que é PPCP;

•

Ferramentas do PPCP;

•

A

importância

do

PPCP

Data
junto

ao

Planejamento

Show

Estratégico.

3h

•

Previsão de Demanda

•

O que é Previsão;

•

Métodos de Previsão;

•

Controles de Previsão;

•

Horizontes de Previsão;

•

Interferência da Previsão de Demanda junto a Função do

Data
Show

PPCP;

3h

3h

3h

3h

•

Programa Mestre de Produção

•

O que é Programa Mestre;

•

Objetivos do MPS;

•

Períodos do MPS;

Data

•

Procedimentos do MPS;

Show

•

Atualização Semanal do MPS;

•

MPS em Work Shops;

•

Exemplificação de MPS em Work Shops;

•

Sistemas MRP e MRP II

•

Definição de MRP e MRP II;

Data

•

Objetivos do MRP e MRP II;

Show

•

Sistemas de Controle MRP e MRP II;

•

Sistema ERP

•

Definição de Sistema ERP;

•

Softwares / Sistemas ERP;

•

Exemplos de Sistemas ERP;

•

A importância do ERP para o Planejamento Estratégico;

•

Atividade Discente Orientada 2 – ADO2

Data

•

Apresentação do projeto de conclusão do módulo.

Show

Data
Show
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Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Logística e Cadeia de Suprimentos em Negócios da Moda
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
A disciplina trata dos conceitos fundamentais de Logística e Supply Chain Management,
determinação estratégica dos modais. Canais de Distribuição e suas implicações nas estratégias
do mundo da moda. Sistemas de armazenagem e gestão de estoques. Gestão Nacional e
Internacional de Logística. Utilização da Tecnologia e os efeitos dos indicadores de Controle da
Cadeia Têxtil e do Vestuário.
Objetivos
O aluno será capaz de ter uma visão global dos processos logístico nacional e internacional do
segmento têxtil e do vestuário conseguindo assim elaborar e aplicar as estratégias logísticas
como ferramenta de vantagem competitiva nos negócios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
BALLOU, H. Ronald. Gerenciamento da cadeia de suprimentos: logística empresarial. 5ª. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2004.
BOWERSOX, Donald J; BOWERSOX, John C.; CLOSS, David J. ; COOPER, M. Bixby . Gestão
Logística da Cadeia de Suprimentos - 4ª Ed. Porto Alegre: Bookman, 2014.
SOUZA, Ricardo G. de. Logística Reversa: Processo a Processo - 1ª Ed. São Paulo: Atlas, 2014

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
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CALIXTO, Fabiano. Logística - Um enfoque Prático - 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2014
FILHO, Edelvino R. Logística Evolução na Administração: Desempenho e Flexibilidade 2ª Ed. Curitiba: Juruá, 2014
GONÇALVES, Paulo Sérgio. Logística e Cadeia de Suprimentos: o Essencial. São Paulo:
Manole, 2014.
WERNKE, Rodney. Custos Logísticos: Ênfase na Gestão Financeira de distribuidoras de
mercadoria, transportadoras rodoviárias de cargas, operadores logìsticos e empresas
com frota própria Curitiba: MAG, 2014.
CHRISTOPHER, Martin. Logística e Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos. 4ª. Ed.
São Paulo: Cengage Learning, 2012
Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (Técnicas de Negociação) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Conteúdo Programático

Recursos
Previstos
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•

Conceitos fundamentais de Logística e Supply
Chain Management

3h

•

História da Logística

•

SCM – Supply Chain Management

•

Logística Reversa

•

Custos logísticos

•

Operadores logísticos

•

Modais de transporte

•

Determinação

estratégica

dos

Data Show

modais

de

transporte

3h

3h

3h

3h

•

Aéreo

•

Marítimo

•

Rodoviário

•

Ferroviário

•

Exercícios em aula

•

Canais de Distribuição

•

Tipos de Canais

•

Sistemas de canais – B2B, B2C, B2S, B2E

•

ECR

•

Estratégias Pull & Pusch

•

Sistemas Just in Time

•

Implicações nas estratégias do mundo da moda

•

Novos conceitos de moda

•

Pirâmide da moda

•

Perspectiva da Indústria Têxtil do Vestuário

•

Exercícios em aula

•

Sistemas de armazenagem e gestão de estoques

•

Armazenagem e estoques

•

Custos associados ao estoque

•

Principais métodos de valorização dos estoques

•

Inventários

•

Funcionamento geral de um armazém

•

Trade Offs

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show
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•

Gestão Nacional e Internacional de Logística

•

Características

3h

da

empresa

nacional

e

internacional

Data Show

•

A Customização nos mercados

•

Fábricas especializadas

•

Utilização da Tecnologia no Controle da Cadeia
Têxtil e do Vestuário

•

A importância da troca eletrônica de informações –
EDI

3h

3h

Data Show

•

Sistema EAN

•

RFID

•

Apresentação dos Estudos de caso da Nike

•

Indicadores Logísticos

•

Conceito de Indicadores

•

Pequena abordagem sobre BSC – Balanced

Data Show

Scorecard

3h

•

A utilização dos indicadores como Benchmarking

•

Revisão geral e acompanhamento dos grupos nos
trabalhos finais da disciplina

•

3h

Apresentação

dos

trabalhos

em

grupos

e

encerramento

Data Show

Data Show

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Sistemas de Informações Gerenciais
Carga horária:
Período: Noturno
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:

Ementa
A disciplina trata dos conhecimentos que envolvem as mudanças e transformações nos negócios
na era da informação, os modelos de gestão de sistema de informação gerencial e suas
tecnologias, como estratégia de diferenciação competitiva e sua aplicabilidade no comércio
eletrônico da Indústria da Moda.
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Objetivos Geral
O aluno será capaz de analisar e selecionar ferramentas de gestão de tecnologia de informação
utilizadas na indústria da moda – têxtil e vestuário que auxiliam na gestão dos processos
produtivos e administrativos, com o propósito de aperfeiçoar as tomadas de decisões
organizacionais.

Objetivos Específico
O aluno será capaz de conhecer a importância da comercialização de produtos de moda no
comércio eletrônico e-business e e-commerce, como uma oportunidade de fazer novos negócios.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
LARRANAGA, A. FÉLIX. A gestão logística global. São Paulo: Aduaneiras, 2009.
O’ BRIEN, J.A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da internet. São
Paulo: Saraiva, 2010.
AMARAL, Alexandre Furtado do. et al. Sistemas de informações gerenciais em organizações.
São Paulo: FGV, 2010.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
BOAR, B. Tecnologia da informação: a arte do planejamento estratégico. São Paulo: Berkeley,
2006.
COLLINS, James C. e Porras, Jerry I. Feitas para durar. Rio de Janeiro: Rocco, 2007.
LAURINDO, F.J.B. Tecnologia da informação: eficácia nas organizações. São Paulo: Futura,
2002.
LIMEIRA, T.M.V. E.. Marketing: o marketing na internet com casos brasileiros. São Paulo:
Saraiva, 2003.
BONZATO, Eduardo. Tecnologia da informação aplicada a logística. São Paulo: Imam, 2005.
Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

-
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Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual, apresentação de um trabalho em equipe e entrega de relatórios de palestras a serem
ministradas (TGI) conforme programação da Coordenação do Curso.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH

Recursos

Conteúdo Programático
•

Previstos

Mudanças e transformações nos negócios na era da
informação

3h

6h

•

Da sociedade industrial à sociedade do conhecimento

Data

•

O processo dinâmico das mudanças

Show

•

Teoria do negócio na era da informação

•

Tecnologia da informação e vantagem competitiva

•

Gestão dos sistemas de informação gerencial

•

Fundamentos da teoria geral de sistemas

•

Sistemas e organizações

•

Sistemas de informação – conceitos

•

Objetivos e características dos sistemas de informação

•

Importância

dos

sistemas

de

Data

informação

para

Show
as

organizações

3h

•

Gestão da tecnologia da informação;

•

Tecnologia da informação – conceitos;

•

Componentes da tecnologia da informação: Hardware,

Data

software, sistema de telecomunicações e gestão de dados

Show

e informações;
•

Gerenciamento da tecnologia da informação;
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•

Estratégias empresariais competitivas e a tecnologia /
sistemas de Informação

•

Estratégia empresarial competitiva - conceitos

•

As estratégias empresariais genéricas (liderança em

6h

custos, diferenciação e focalização) e outras opções
estratégicas.
•

Data
Show

Relação do planejamento estratégico empresarial e a
tecnologia / sistemas de informação

•

O planejamento estratégico de informações

•

Tecnologia

aplicada

a

sistemas

de

informações

empresariais
3h

•

Informações e tecnologias

•

Enterprise resource plannig – ERP (Planejamento de
recursos empresariais)

•

Customer

relationship

management

–

Data
Show

CRM

(Gerenciamento do relacionamento com os clientes)

3h

3h

•

Modelos de negócios pela internet

•

A revolução da internet e sua aplicação nos negócios

•

Internet, intranet e extranet

Data

•

E- business (Negócios eletrônicos)

Show

•

E- commerce (Comércio eletrônico)

•

E- marketing (Marketing eletrônico)

•

Avaliação – A1 Apresentação do Projeto Final

Data
Show

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Didática do Ensino Superior e Profissionalizante
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

X Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
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Ementa
O Ensino e a Aprendizagem: Os Estilos de Aprendizagem: A Função da Universidade: O Projeto
Pedagógico do Curso: Os Métodos de Ensino: O Plano de Curso: Os Objetivos por Competência;
As Estratégias em Sala de Aula; A Avaliação da Aprendizagem; O Professor em Sala de Aula: A
Aula Expositiva; Os Métodos Grupais de Ensino; A Pesquisa; O Ensino Universitário na
Sociedade de Informação: O Ser Professor no Século XXI.

Objetivos
I. Analisar o papel da Didática no contexto do Ensino Superior.
II. Propor formatos de projetos pedagógicos que atendam às necessidades de formação dos
universitários.
III. Fornecer subsídios com relação a pressupostos teórico-práticos em Metodologia do Ensino
Superior, que possibilite a construção de uma ação docente de qualidade.
IV. Planejar situações de ensino, vivenciando a prática pedagógica crítico / reflexiva.
V. Analisar criticamente e propor práticas avaliativas que atendam às necessidades dos
cursos.

VI. Analisar as condições atuais de desenvolvimento do trabalho docente universitário,
apontando seus pontos fortes e suas fragilidades.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.)
GIL, Antônio Carlos. Didática do ensino superior. São Paulo: Atlas, 2006.
MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo:
Summus, 2003.
VEIGA, I. P. A.. Educação básica e educação superior: projeto político-pedagógico. Campinas,
(SP): Papirus, 2004.

Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.)
CUNHA, Maria Isabel da (Org.) Pedagogia universitária: energias emancipatórias em tempos
neoliberais. Araraquara: (SP): Junqueira & Marin, 2006.
DEMO, P. Pesquisa e construção de conhecimento: metodologia científica no caminho de
Habermas. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1996.
MOREIRA, D. A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: Pioneira.
1997.
VEIGA, Ilma P. Alencastro (Org.). Lições de didática. Campinas, (SP): Papirus, 2006.
ZABALZA, Miguel A. O ensino universitário: seu cenário e seus protagonistas. Porto Alegre:
Artmed, 2004.

Sistema de avaliação
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Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

-

Composição da Nota Síntese
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
3ª Avaliação (ADO): 100 pontos
Nota Síntese: A1 + A2 + ADO / 3

Metodologia de apoio ao estudante
Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data Aula

CH
Apresentação
3h

Recursos

Conteúdo Programático
do

Plano

de

Curso

(objetivos,

estratégias e avaliação).

Previstos
conteúdo
Projetor

1. Ensino e Aprendizagem:
2. Atividade Discente Orientada 1 – ADO1.

3h
3h

3h
3h
3h

1. Estilos de Aprendizagem:
2. Atividade Discente Orientada 2 – ADO2.
1. A Função da Universidade:
2. Atividade Discente Orientada 3 – ADO3.
1. Projeto Pedagógico do Curso:
2. Atividade Discente Orientada 4 – ADO4.

Projetor
Projetor

Projetor

Avaliação 1 - A1

-

1. Métodos de Ensino:
2. Atividade Discente Orientada 5 – ADO5.

Projetor

1. O Plano de Curso:

3h

•

Objetivos por Competência;

•

Estratégias em Sala de Aula;

•

Avaliação da Aprendizagem;

Projetor

2. Atividade Discente Orientada 6 – ADO6.
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1. O Professor em Sala de Aula:

3h

•

Aula Expositiva;

•

Métodos Grupais de Ensino;

•

Pesquisa;

Projetor

2. Atividade Discente Orientada 7 – ADO7.
1. Ensino Universitário na Sociedade de Informação:
3h

2. Ser Professor no Século XXI:

Projetor

3. Atividade Discente Orientada 8 – ADO8.
3h

Avaliação 2 - A2

-

Pós-Graduação: Gestão de Negócios da Moda
Componente curricular: Metodologia do Trabalho Científico.
Carga horária:
Período:
Dia da semana:

Turma:
2ª

3ª

4ª

5ª

Unidade:
6ª

Sábado

Horário das aulas:
Docente responsável:
Ementa
Apresenta os fundamentos técnicos e científicos relativos ao processo de comunicação oral e
escrita e ao processo de pesquisas científicas, de modo a desenvolver tanto habilidades
cognitivas específicas, quanto,capacidades organizativas, sociais e metodológicas adequadas à
apresentação final de uma monografia.

Objetivos
Dotar o aluno de fundamentos técnicos e científicos, e levá-lo a adquirir capacidades sociais,
organizativas e metodológicas adequados para: situações de comunicação oral e escrita em
contextos técnicos e profissionais, leitura e interpretação de textos relevantes aos processos de
gestão de negócios em moda, design, têxtil e confecção, e, ao desenvolvimento de trabalho
científico, realização de pesquisas bibliográficas, elaboração de textos e apresentações.

Bibliografia Básica (títulos, periódicos, etc.):
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BERTUCCI, Janete Lara de Oliveira. Metodologia básica para elaboração de
trabalhos de conclusão de cursos (TCC); ênfase na elaboração de TCC de pósgraduação lato sensu. São Paulo: Atlas, 2008.
DEMO, Pedro. Metodologia para quem quer aprender. São Paulo: Atlas, 2008.
LINTZ, Alexandre; MARTINS, Gilberto de Andrade. Guia para elaboração de
monografias e trabalhos de conclusão de curso. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2007.
Bibliografia Complementar (títulos, periódicos, etc.):
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3ª. ed.. São
Paulo: Atlas, 2012.
LAKTOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Fundamentos de Metodologia
Científica. 7ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2010.
APPOLINÁRIO, Fábio. Dicionário de metodologia científica. 2ª. ed.. São Paulo: Atlas,
2011.
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução da metodologia do trabalho científico.
10ª. ed.. São Paulo: Atlas, 2010.

Sistema de avaliação
Instrumento de avaliação

Data prevista para aplicação

Devolução

1ª Avaliação
2ª Avaliação
Atividades Discentes Orientadas

Composição da Nota Síntese
A avaliação será um processo contínuo e democrático, onde os critérios serão claros e
previamente definidos, baseados nas competências relacionadas na organização curricular e
apontados em instrumentos de registro individual. O processo de avaliação, para o registro se
dará pela participação nas dinâmicas e exercício em sala de aula, realização de prova escrita
individual e apresentação de um trabalho em equipe.
1ª Avaliação (A1): 100 pontos
2ª Avaliação (A2): 100 pontos
Atividades Discentes Orientadas: 100 pontos
Nota Síntese: 0,3*A1 + 0,3*A2 + 0,4*ADO
Metodologia de apoio ao estudante
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Utilização do “Portal do Estudante” (www.portal.sp.senai.br) como apoio às atividades
presenciais.
Programação de aulas e atividades orientadas discentes
Data - Aula

CH

xx/xx - 01

3h

xx/xx - 02

xx/xx - 03

xx/xx - 04

xx/xx - 05

xx/xx - 06

xx/xx - 07

3h

3h

3h

3h

3h

3h

Conteúdo Programático
•

Como definir um objeto de estudo:

•

Atividade Periódica em Sala 1 - APS 1.

•

Definição de um assunto-tema

•

Especificação do assunto

•

Atividade Periódica em Sala 2 - APS 2.

•

Projeto de pesquisa

•

Atividade Periódica em Sala 3 - APS 3.

•

Etapa anterior à elaboração da monografia

•

Elaboração do projeto

•

Elementos essenciais a um projeto de pesquisa

•

Atividade Periódica em Sala 4 - APS 4.

•

Avaliação 1 - A1

•

Elementos que compõem a monografia:

•

Capa do trabalho científico

•

Preliminares da monografia ou parte pré-textual

•

Corpo principal da monografia ou parte textual

•

Parte pós-textual ou referencial da monografia

•

Atividade Periódica em Sala 5 - APS 5.

•

Aspectos gerais de apresentação de monografia:

•

Tamanho da folha

•

Utilização do papel

•

Escrita formal

•

Margem

•

Paginação

•

Parágrafo

•

Redação

•

Termos estrangeiros

•

Parênteses

•

Citações

•

Abreviações e siglas

•

Notas de rodapé

•

Atividade Periódica em Sala 6 - APS 6.

Recursos
Previstos
Data Show

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show

Data Show

42
Versão Atualizada em: 08/08/2012

xx/xx - 08

xx/xx - 09

3h

•

Critérios para a elaboração das referências :

•

Referência do documento bibliográfico

•

Identificação do documento

•

Modelos de referências

•

Atividade Periódica em Sala 7 - APS 7.

•

Aspectos da apresentação ou defesa oral do trabalho
ou outras formas de submissão, da produção

3h

científica.
•

xx/xx - 10

VI.

3h

Data Show

Data Show

Atividade Periódica em Sala 8 - APS 8.

-

Avaliação 2 - A2

Organização das Turmas

O curso é oferecido na modalidade presencial e, tem sua estrutura formada por 12
módulos de 30h/a cada, distribuídas em Básicas, Informacionais e Específicas para a Formação,
totalizando 360h.
Serão ofertadas ainda, disciplinas opcionais, possibilitando ao aluno a “customização” de seu
itinerário de formação.
Cada curso contará com um mentor, responsável pelo alinhamento pedagógico, pela
integração técnica e pela orientação de docentes e discentes.O número máximo de alunos por
turma é de 30(trinta). A oferta do curso fica condicionada à formação de turma.
O curso é oferecido na forma modular, propiciando ingressos a cada dois meses e meio,
aproximadamente.

VII.

Recursos Humanos
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Os docentes serão contratados por módulo, na modalidade de prestação de serviços,
quando externos e, quando colaboradores internos, com ampliação de carga horária. Conta-se
com doutores, mestres e especialistas em suas áreas de conhecimento.

VIII.

Recursos Físicos

As Instalações, equipamentos e biblioteca são as já existentes que atendem diversos
cursos da Escola SENAI” Engenheiro Adriano José Marchini” e, da Escola SENAI Têxtil (Brás).

IX.

Critério de Avaliação

O critério de Avaliação atende ao disposto no Regulamento SENAI para os cursos de pós
graduação e está disposto no programa de cada módulo.
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