CURSO
ARMAZENAGEM E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAIS
Objetivos:
Apresentar conhecimentos e técnicas que permitirão aos participantes planejar, de forma
racional, as atividades de armazenagem e movimentação de materiais, aproveitando os
espaços via verticalização, bem como melhorar o fluxo através do dimensionamento de
espaços e endereçamento de materiais.
Conteúdo Programático:
 Classificação de Materiais;
 Tipos de classificação de materiais;
 Armazenagem;
 Fases da armazenagem;
 Razões básicas para o espaço físico;
 Objetivos da armazenagem;
 Critérios de armazenagem;
 Funções da armazenagem;
 Locais de armazenagem;
 Eficiência do almoxarifado;
 Organização do almoxarifado;
 Layout do almoxarifado;
 A armazenagem e a utilização dos espaços;
 Classificação dos estoques;
 Razões para manter estoques;
 Custo de armazenagem;
 Inutilização de cargas;
 Tipos de estrutura de armazenagem;
 Endereçamento de materiais;
 Embalagens: Tipos de empilhamento;
 Simbologia das embalagens;
 Movimentação de materiais;
 Funções e finalidades da movimentação;
 Princípios da movimentação de materiais;
 Leis da movimentação de materiais;
 Equipamentos para movimentação;
 Cuidados na movimentação de materiais;
 Segurança na movimentação.
Público Alvo:
Gerentes, supervisores, líderes, técnicos e demais profissionais de logística, distribuição física,
armazenagem, transporte, suprimentos, produção e áreas correlatas, que buscam atualização
de conceitos e troca de informações, além de profissionais que desejam iniciar atuação na área
Logística.
Metodologia:
O curso será desenvolvido através de técnicas teórico-expositivas. A teoria será ministrada
através de aulas expositivas dialogadas, construção de conceitos, trabalhos em grupo e
individuais, análises de textos e estudos de caso. Também serão utilizados recursos audiovisuais. As atividades serão estruturadas para facilitar a interiorização e consolidação dos

assuntos abordados.
Possíveis Facilitadores: MÁRCIO SANTOS GUEDES
Black Belt Six Sigma; Graduado em Administração com ênfase em Gestão Financeira; Sólidos
conhecimentos em Legislação Internacional, Fiscal e Aduaneira para o PIM; Mais de 20 anos de
experiência em empresas de médio e grande porte nas áreas de logística, materiais,
suprimentos, produção e controladoria, com forte atuação em projetos de redução e
otimização de custos, melhorias de processos e controles, bem como nível de qualidade de
entregas para atendimento de metas. Facilitador de treinamentos voltados para a área da
qualidade e Ferramentas Lean.
OLIVEIROS DA PALMA
Graduação Superior Tecnológica em Gestão Financeira (Ulbra); Instrutor em cursos de
qualificação profissional nas áreas: Planejamento de Materiais (PCM); Planejamento e Controle
de Produção (PCP); Armazenagem e Movimentação de Materiais; Gestão de Almoxarifado;
Acuracidade e Controle dos Estoques; Técnicas e Métodos de Inventário; Atua como professor
na formação de profissionais para as funções de: Almoxarife e Auxiliar de Almoxarifado e
Estoque, no programa “Oportunidade & Renda”, do Governo do Estado. Exerceu a função de
Coordenador Geral de Logística, Gerente de Materiais, Chefe de Materiais e Gerente de
Compras em empresas do PIM.
JENILSON BRAZ LOPES

Graduado em Logística Empresarial (ULBRA). Mais de 15 anos de experiência atuando
como Chefe e Coordenador de logística e transporte.

