
PROGRAMA
Disciplina: ADM. RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS COD: ENEX60063

Curso: ADMINISTRAÇÃO
Etapa Carga Horária Vigência

6ª Semanal: 04 horas aula Semestral: 80 horas aula 2015/1

Ementa:
Introdução à Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais; Classificação de Materiais e
de Bens Patrimoniais; Gestão de Compras; Gestão de Armazenagem; Gestão de Estoques;
Gestão de Bens Patrimoniais.

Objetivos:
Familiarizar os alunos com: (a) políticas, normas e procedimentos operacionais relacionados
com as atividades de: planejamento e controle de estoque, aquisição de materiais e
equipamentos, contratação de serviços e obras, aquisição de ativo imobilizado,
armazenamento de materiais e equipamentos, transporte de materiais e logística de
distribuição de materiais; (b) conceitos e premissas para a organização dos serviços afetos à
área de materiais / suprimentos e de controle de bens patrimoniais; (c) modelos de sistemas e
tecnologias para processamento de dados / informações e da documentação de suporte
operacional; e Supply Chain Management – SCM.

Metodologia:
O desenvolvimento das aulas será conduzido de modo prático, de forma que a teoria seja
completada, com a participação ativa dos alunos, nos diversos tipos de trabalhos (discussão
dirigida de casos, análise de simulações, dramatização, pesquisa individual, pesquisa em grupo
com apresentação escrita e oral, resolução de: problemas, questões, exercícios e testes de
verificação de aprendizagem em sala), também se baseará em exposições, críticas sobre os
conceitos, em discussões sobre leituras de textos atuais da imprensa especializada incluindo
debates, seminários e em trabalhos práticos. Por se tratar de um método de ensino
essencialmente dinâmico, o aluno só conseguirá acompanhar o desenvolvimento dos temas se
comparecer e participar contributivamente dos módulos (cada “módulo” corresponde a dois
tempos de aula), realizar os trabalhos previamente atribuídos e ler o material didático/apoio.
Metodologia: Exposição Oral; Discussão em grupo; Estudos de Caso e Dinâmica de Grupo.
Recursos: Quadro branco; Computador + Data Show; Portal de Entidades na Internet; CDs;
DVD’s; Vídeos; Casos empresariais retirados de Livros, Jornais e Revistas Técnicas, e outros
eventualmente úteis, de modo a orientá-los para a vida profissional.



Avaliação:
A avaliação da aprendizagem será sistemática e cumulativa, com prevalência dos aspectos
qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre o desempenho
em situações pontuais, provocando a reflexão crítica do aluno a respeito dos temas abordados.
Será feita através da análise de simulações, da avaliação dos trabalhos de pesquisa, individuais
e/ou em grupo, realizados em classe baseados nos estudos de caso e na resolução de:
problemas, questões, exercícios e dos testes de verificação de aprendizagem em sala (P1, P2 e
Exame Final: 4 aulas cada), bem como o grau de assiduidade e de participação dos alunos em
todas as atividades programadas.

Conteúdo Programático
UNIDADE I – INTRODUÇÃO À ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS
1.1 Desenvolvimento do curso: Apresentação do conteúdo programático. Esquema de
desenvolvimento das aulas. Esquema das avaliações continuadas: tarefas: casos empresariais,
pesquisas, problemas, questões, exercícios, testes bimestrais e prova de exame final.
Formação dos grupos para a apresentação dos trabalhos escritos e orais.
1.2 Introdução à Administração de Material e de Patrimônio: Conceituação e objetivos;
Subsistemas do sistema de material; Interfaces do sistema de material com outros sistemas da
organização; Funções básicas de um sistema de material e de patrimônio; Fluxo conceitual de
um sistema de material e de patrimônio. Organização de uma área de Material e de
Patrimônio. Funções principais; Abordagem sistêmica e departamental; Estruturas
organizacionais e subordinação administrativa (atribuições, responsabilidades e competências
da área de material, de patrimônio e das demais áreas da organização, no que se refere às
atividades de suprimento e de controle patrimonial). A Cadeia Logística de Abastecimento
(noções básicas). Classificação contábil dos ativos: “Estoques” e “Imobilizado” no Balanço
Patrimonial. O papel da Tecnologia de Informação nos Sistema de Material e de Patrimônio.
Tendências para as Áreas de Materiais e Patrimônio.

UNIDADE II – CLASSIFICAÇÃO DE MATERIAIS E DE BENS PATRIMONIAIS
Conceituação e objetivos. Classificação de Materiais e de Bens Patrimoniais. Procedimentos
de: identificação, especificação, codificação [Códigos: Barras, QR e RFID (Radio Frequency
Identification = identificação por radiofrequência)], cadastramento e catalogação de materiais,
de bens patrimoniais e de fornecedores. Padronização de unidades de compra, estocagem e
fornecimento de materiais e produtos. Disseminação das informações cadastrais.

UNIDADE III – GESTÃO DE COMPRAS
A Função Compras. Políticas de centralização e descentralização e procedimentos de aquisição
e de contratação no mercado interno e externo (importação). Cadastro de Fornecedores de
materiais, de equipamentos e Prestadores de Serviços (pesquisa de mercado => novos
produtos e fornecedores). Licitação (Concorrência, Coleta de preços, Tomada de preços,
Convite; Pregão presencial; Pregão eletrônico, Leilão e Dispensa de licitação). Instrumentos de
compromisso (tipos de contratos, condições comerciais e cláusulas contratuais).
Diligenciamento (follow-up). Alienação (permuta, doação, cessão ou venda) de materiais
(excedente, inservível, obsoleto, sucata, sem uso) e de bens patrimoniais (equipamentos)
considerados disponíveis.



UNIDADE IV – GESTÃO DE ARMAZENAGEM
Sistemas de localização de materiais nas áreas de estocagem (centros de distribuição,
almoxarifados, depósitos, galpões, pátios etc.). Medidas de segurança, prevenção a incêndios,
preservação e conservação de materiais nas áreas de estocagem. Equipamentos de
armazenagem e movimentação de materiais. Procedimentos de: recebimento (conferência,
inspeção, aceitação, não conformidades) devolução ao fornecedor, devolução ao
almoxarifado, acondicionamento, embalagem e estocagem, inventários físicos periódicos e
permanentes, outras entradas e saídas (correção de estoque), fornecimento (requisição para:
consumo interno, venda, transferência entre almoxarifados, etc.), expedição, distribuição e
transporte pelos modais: rodoviário, ferroviário, aéreo, aquaviário (marítimo, lacustre e
fluvial), dutoviário e intermodal/multimodal de materiais, equipamentos, obras e serviços.

UNIDADE V – GESTÃO DE ESTOQUES
Função dos Estoques e Análise de Valor. Previsão e controle de estoque. Parâmetros dos níveis
de suprimento (teoria dos níveis de suprimento: o gráfico de dente de serra e o conduto de
suprimento). Estoque: máximo, mínimo, segurança, ciclo e ponto de pedido (modelos de
reposição contínua e periódica). Análise e projeção da demanda. Lote econômico de compra e
produção (custo de manutenção vs custo de aquisição e quantidade de pedido). Classificação
gerencial dos estoques (administração dos estoques por exceção – curva ABC). Índice de
rotação dos estoques: giro e cobertura (análise gerencial). Sistemas de avaliação contábil dos
estoques (PEPS, UEPS e Médio). Códigos de transações de controle das movimentações de
entradas e saídas de estoques. Planejamento, programação das necessidades de material e
providências para seu provimento, com base nos registros quantitativos e na análise da
movimentação do estoque. Auditoria de estoques.

UNIDADE VI – GESTÃO DE BENS PATRIMONIAIS
Critérios de imobilização e de classificação patrimonial (despesas capitalizáveis, despesas não
capitalizáveis, despesas em bens patrimoniais locados ou arrendados de terceiros); Controle
físico e financeiro (contábil) dos bens patrimoniais (etiquetagem, inventários físicos,
depreciação, amortização, exaustão, transferência, baixa patrimonial => venda, permuta,
doação, sucata, etc.).
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