TECNÓLOGO EM GESTÃO DE RISCOS LOGÍSTICOS
ONLINE – 2022.2

Prezado (a) Sr. (a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa
de buscar o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa da Graduação Tecnológica em Gestão de Riscos
Logísticos Online da Escola de Negócios e Seguros. Nele você encontrará todas as informações
sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos para
efetivação de sua matrícula. O valor do investimento encontra-se em um anexo específico.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o processo seletivo para o curso de Graduação
Tecnológica em Gestão de Riscos Logísticos Online da Escola inicia com o agendamento
do vestibular, através do site da Escola, e, em seguida, nossa equipe dará prosseguimento às
atividades necessárias ao andamento do processo. Outras formas de ingresso, são a nota do
ENEM, a transferência externa e os portadores de diplomas.

Atenciosamente,

DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR
WWW.PROFISSAOSEGURA.COM.BR
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
A ESCOLA DE NEGÓCIOS E SEGUROS
Fundada em 1971, a Escola de Negócios e Seguros (ENS) tem a missão de promover uma
educação transformadora, por meio de programas de excelência, que contribuam para o
desenvolvimento de profissionais capacitados a atuar em diversas áreas de negócios
Atuando dentro do modelo da educação continuada, a Instituição atende às necessidades dos
profissionais brasileiros, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte competitividade.
Desde a sua criação, a ENS vem contribuindo com o desenvolvimento do País ao oferecer
programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover
eventos. Nesse período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições
de ensino do Brasil e exterior, ao estabelecer convênios de cooperação técnica.
Em 2005, obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de
Janeiro, o Bacharelado em Administração de Empresas com Linha de Formação em Seguros e
Previdência, o primeiro do País com essas características. Assim, a ENS confirmou seu
comprometimento com a alta qualificação de profissionais para os diversos setores.
Presente em mais de 60 localidades de todas as regiões do Brasil, por meio da atuação de duas
coordenações regionais (Rio de Janeiro e São Paulo) e de parcerias com outras instituições, a
ENS atende a mais de 25 mil alunos e participantes por ano, em cursos e outros programas
educacionais, presenciais e online. Consegue, assim, manter e expandir o elevado padrão de
qualidade que é sua marca.
JUSTIFICATIVA
Atualmente o investimento em infraestrutura logística é peça relevante no desenvolvimento
brasileiro e necessita de um profissional apto a exercer as funções de Gestor de Riscos
Logísticos que realize o planejamento, a organização e o controle dos fatores de
minimização dos efeitos que podem apresentar perigo operacional ou patrimonial
para as empresas.
Uma das formas de transferência de riscos é a contratação de seguros, que arrecadou R$ 274
bilhões em 2020, incluindo seguros, previdência aberta e capitalização.
Comparando com outros países, notadamente nos grandes centros econômicos, os segmentos
de Logística e de Seguros devem crescer muito mais com a necessidade cada vez maior de um
profissional para a gestão dos riscos logísticos.
Assim, a proposta do Curso é oferecer uma formação específica na área de Gestão de Riscos
Logísticos até hoje inexistente no mercado brasileiro.

O objetivo principal do curso é a formação de um profissional com sustentação técnica, postura
ética reflexiva e plenamente qualificado para o exercício de suas funções na área de gestão de
riscos logísticos.
Almeja-se a formação de um profissional adaptável e com suficiente autonomia intelectual,
capacitado para a busca contínua de conhecimentos após a graduação e comprometido com as
transformações sociais.

OBJETIVOS GERAIS
O Curso Superior de Tecnologia de Gestão de Riscos Logísticos tem por objetivo geral
formar profissionais responsáveis e éticos, com os conhecimentos atuais, básicos e
multidisciplinares necessários à qualificação para atuação no mercado de gestão de riscos
logísticos, com interesse no auto aperfeiçoamento contínuo, curiosidade e capacidade para
estudos extracurriculares individuais ou em grupo, espírito investigativo, criatividade e iniciativa
na busca de soluções para questões individuais e coletivas.
O Curso visa preparar o aluno para saber trabalhar em equipe e compreender as
diversas etapas que compõem um processo técnico, de operação logística e riscos
associados, sendo capaz de planejar, coordenar, executar e avaliar atividades focadas
na gestão e no tratamento dos riscos logísticos.
Pretende-se formar alunos com pleno domínio dos conceitos existentes na área de
Logística, de Gestão e de Seguros de Riscos Logísticos, possibilitando-o administrar e
gerenciar os riscos, utilizando as ferramentas necessárias para o pleno desenvolvimento da
função, tais como: Internet, modelos de gestão de transportes e armazenagem, planejamento
estratégico e Gerenciamento e Administração de Riscos.

PÚBLICO-ALVO
Profissionais em busca de resultados e capacitação de uma formação específica inovadora
na área da Gestão de Riscos Logísticos, em qualquer Empresa de qualquer segmento que
atue com a área de logística e respectivos riscos e mais os profissionais dos segmentos a seguir
que desejam ampliar seus conhecimentos sobre os riscos logísticos e sua gestão:
• Empresas de Transportes de Carga;
• Operadores Logísticos, modais ou intermodais;
• Sindicatos e Associações de Transportadores de Cargas e Operações Logísticas;
• Seguradoras;
• Resseguradoras;
• Corretoras de Seguros;
• Corretoras de Resseguros;
• Agências Reguladoras;
• Federações do Mercado de Seguros; e
• Compradores e Fornecedores de Produtos que possuem Riscos Logísticos.
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ESTRUTURA CURRICULAR
A organização curricular contempla conteúdos que revelam inter-relações com a realidade
nacional e internacional, segundo uma perspectiva histórica e contextualizada de sua
aplicabilidade no âmbito das organizações e do meio, através da utilização de tecnologias
inovadoras.

Matriz Curricular por período do Curso

1º PERÍODO
CÓDIGO
CSL 001
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL

002
003
004
005
006
007

COMPONENTES CURRICULARES

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL

Legislação e Fundamentos de Logística (Direito
Empresarial)
Contabilidade Básica
Comunicação Empresarial
Teoria Geral de Seguros
Filosofia, Ética e Responsabilidade Social
Modelos de Gestão Organizacional
Processos Logísticos
TOTAL DO PERÍODO
Certificação: Auxiliar em Gestão de Seguros e Logística

40
80
80
80
40
40
40
400
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2º PERÍODO
CÓDIGO
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL

008
009
010
011
012
013
014

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL
Matemática Aplicada
80
Políticas de RH
40
Direito Aplicado ao Seguro
40
Logística Reversa
40
Gestão de Transportes e Tráfego
40
Gestão da Cadeia de Suprimentos
80
Planejamento e Gestão Estratégica
80
TOTAL DO PERÍODO
400
Certificação: Assistente de Transportes e Cadeia de Suprimentos
COMPONENTES CURRICULARES

3º PERÍODO
CÓDIGO
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL

015
016
017
018
019
020

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL
Logística Internacional
80
Gestão de Custos, Riscos e Perdas
80
Gestão de Tecnologia e Informação em Logística
80
Pesquisa de Marketing
40
Administração de Marketing
80
Orientação de Projeto Integrador
40
TOTAL DO PERÍODO
400
Certificação: Especialista em Logística de Transportes
COMPONENTES CURRICULARES

4º PERÍODO
CÓDIGO
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL
CSL

COMPONENTES CURRICULARES

021
022
023
024
025
026

CARGA HORÁRIA
SEMESTRAL
40
40
40
40
40
40

Matemática Financeira
Negociação
Gestão de Riscos
Gestão de Produtos e Operações
Seguro de Transportes
Seguros de Responsabilidade Civil
Seguros de Riscos Patrimoniais – RN, RO e Ramos
CSL 027
40
Diversos
CSL 028
Perícia e Regulação de Sinistros
80
CSL 029
Tópicos Especiais
40
TOTAL DO PERÍODO
400
Certificação: Analista de Estratégia e Gestão de Riscos Logísticos
COMPONENTE CURRICULAR OPTATIVO
CSL 030 - DIVERSIDADES E LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS

CARGA HORÁRIA
40 horas

PROCESSO DE FORMAÇÃO
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Processo Seletivo

MÓDULO I
Fundamentos Básicos em Gestão de Seguros e Logística

MÓDULO II
Formação em Gestão de Transportes e da Cadeia de Suprimentos

MÓDULO III
Formação em Seguros de Ramos Elementares
e Gestão de Riscos

Certificação

Especialista em logística de
transportes
CBO 3421

MÓDULO IV
Formação em Estratégia e Gestão de Riscos Logísticos

DIPLOMAÇÃO
Tecnólogo de Gestão de Riscos Logísticos

AVALIAÇÃO
Para ser aprovado, o aluno deverá acessar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA),
obrigatoriamente, em todas as disciplinas que estiver matriculado no curso e obter no mínimo a
nota 6 por disciplina.
Em cada disciplina, o aluno terá que realizar as atividades propostas no AVA, durante o semestre
(exercícios de autoavaliação e trabalhos) que irão compor parte da avaliação final.
Ao término do semestre, o aluno realizará uma prova integradora on line e uma prova
integradora presencial, com questões de todas as disciplinas estudadas.
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O cálculo para a definição da nota do aluno em cada disciplina será realizado considerando o
peso de 40% para as avaliações de desempenho (formativa) por disciplina, e 60% para o
somatório das avaliações integradoras, composta de uma prova online (integradora I) e de uma
avaliação presencial (integradora II) de todas as disciplinas.

Distribuição da Pontuação
Avaliações
Avaliação de Desempenho (somatório da nota obtida pela realização das
atividades online individual ou em grupo da disciplina)
Somatório das avaliações integradoras, composta de uma prova online (integradora
I) e de uma avaliação presencial (integradora II) de todas as disciplinas
Total

Pontos
40%
60%
100%

[(4 x Σ Avaliação de Desempenho online) + (6 x Avaliação Presencial)] /10

O aluno que não obtiver a nota mínima 6 para aprovação, mas, tiver alcançado entre 3 e 6
(exclusive), poderá realizar o Exame Final presencial, onde deverá obter a nota mínima
5 para ser aprovado.
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