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Subprojeto 32 
 

➢ Título do Subprojeto: Iniciação à Docência em Logística.  

 

➢ Pré-requisito para participação no processo: TEP00148 Logística I  

 

➢ Caracterização do Subprojeto:  

Este projeto tem como objetivo principal a atualização do material didático e o 

desenvolvimento de casos e/ou jogos para aplicação em sala de aula. Em apoio as 

disciplinas de TEP: Logística I (TEP00148) e Logística (TEP00088). Assim, durante o 

projeto, serão pesquisados e desenvolvidos materiais e atividades que facilitem o processo 

de ensino-aprendizagem destas disciplinas. 

 

➢ Atribuição do bolsista: Apoiar os professores das disciplinas de Logística no que diz 

respeito as atividades de ensino, pesquisa e extensão da mesma. 

 

➢ Atividades principais do bolsista: 

• Pesquisa, produção e desenvolvimento de atividades relacionadas a disciplina. 

• Suporte na atualização do material didático. 

• Melhorar e desenvolver estudos de casos em papel e/ou com ajuda de 

programação em Excel ou em outra linguagem de computador, de modo que os 

alunos possam exercitar conceitos aprendidos em sala de aula. 

• Prospectar jogos existentes em logística para aplicação na disciplina de logística  

• Executar um “survey” na literatura de alguns temas de interesse dentro do 

projeto de pesquisa “Projeto e Gestão Integrada em cadeias de Suprimentos”. 

• Apresentar o que vem sendo desenvolvido no projeto durante a Semana de 

Monitoria. 

• Cumprimento das horas pré-determinadas pelo departamento na sala dos 

bolsistas 

 

 

➢ Cronograma de trabalho do monitor:  

 

 

2020-2: 

Suporte na atualização do material didático das disciplinas 

Aplicação de estudos de caso e/ou jogos em sala de aula. 

Prospecção de Temas de Seminários e desenvolvimento de “survey” em alguns temas 

Apresentação dos resultados na Semana de Monitoria. 

 

➢ Metodologia de acompanhamento e avaliação:  

 

1) Reuniões envolvendo o discente bolsista e os seus orientadores. 

2) Cumprimento das horas pré-determinadas pelo departamento na sala dos bolsistas. 



3) Cumprimento das atividades determinadas pelos orientadores. 

 

➢ Professor Orientador: Marcelo Maciel Monteiro 
 


