


Cursos
Técnicos
EAD

Todos os cursos são reconhecidos pelo Conselho 
Estadual de Educação de Minas Gerais (Portarias nº 
438 e 451/2017) com validade nacional. Permite 
realizar o registro no Conselho Regional de sua 
respectiva profissão e, assim, exercê-la legalmente, 
facilitando uma colocação no mercado de trabalho e 
participação em concursos públicos que exigem cursos 
técnicos. 

É importante lembrar que o diploma reconhecido de 
um curso EAD vale tanto quanto o de uma formação 
presencial, pois a grade curricular e a carga horária são 
semelhantes nas duas modalidades. 

O Centro Educacional Aprendiz oferece os Cursos 
Técnicos em Segurança do Trabalho, Administração e 
Logística na modalidade a distância (EAD). O acesso 
aos cursos se dá por meio do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA) como ferramenta de mediação 
entre professores e estudantes, sendo um facilitador 
do processo de ensino-aprendizagem em EAD. O 
material didático é em formato digital como 
videoaulas e livros em PDF.

O Técnico em Segurança do Trabalho abrange 
tecnologias relacionadas à infraestrutura e aos 
processos de prevenção e proteção de indivíduos e 
patrimônio. 

Os cursos preparam profissionais voltados para 
diversas atividades do mercado de trabalho e têm 
caráter bastante prático e objetivo.

O Técnico em Logística enfatiza a prática, desenvolve a 
capacidade de analisar e diagnosticar situações 
variadas e enfatiza o raciocínio lógico, avaliação e 
ponderação em termos estratégicos, operacionais, 
conceituais e teóricos. 

O Técnico em Administração abrange ações de 
planejamento, avaliação e gerenciamento de pessoas e 
processos referentes a negócios e serviços presentes 
em organizações públicas ou privadas de todos os 
portes e ramos de atuação. 
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Fonte: http://portal.mec.gov.br/publicacoes-
para-professores/30000-uncategoriesd/52031-
catalogo-nacional-de-cursos-tecnicos

Logística é uma área que cresce a passos largos no 
Brasil. A modernização das empresas e das 
estruturas de transporte encontram um mercado 
globalizado – as mercadorias transitam entre 
países e continentes em ritmo frenético. Muitos 
produtos passam por todo um processo logístico 
antes de chegar às mãos dos clientes. São 
concebidos em um país, fabricados e montados 
em outro e então comercializados em todo o 
globo. Fazer um desenho lógico de todos os seus 
processos produtivos é fundamental para a 
sobrevivência de uma organização no mercado de 
trabalho. 

A formação técnica deve possuir características 
com ênfase na prática, desenvolvendo a 
capacidade de analisar e diagnosticar situações 
variadas e enfatizando raciocínio lógico, avaliação 
e  ponderaç ão  em termos  est ratég icos , 
operacionais, conceituais e teóricos. Implementar 
programas de melhoria continuada, buscar 
redução de custos, melhorar a qualidade dos 
processos logísticos de armazenagem, transporte 
e distribuição de produtos junto às empresas são 
rotinas para o profissional dessa área. 

No Brasil, onde se verifica um crescimento do 
parque industrial e um aumento expressivo em 
transações de comércio eletrônico, o logístico 
tornou-se um profissional mais do que disputado.



A logística está presente em quase todos as grandes 

atividades econômicas, e é especialmente necessária em 

grandes empresas e indústrias. Existe uma demanda por 

profissionais especializados e qualificados em Logística, e 

a tendêcia é crescer ainda mais. O mercado de trabalho 

para técnico em Logística engloba organizações que 

atuam em diferentes ramos do comércio, tanto atacadista 

quanto varejista, como empresas de vestuário e 

distribuidoras de bebidas. Indústrias e fábricas de todas as 

áreas também são fortes empregadoras. 

FUNÇÕES NO

DE CONCLUSÃO

MERCADO DE TRABALHO

Realiza procedimentos de transportes, armazenamento e 

distribuição das cadeias de suprimentos. Agenda 

programa de manutenção de máquinas e equipamentos. 

Supervisiona processos de compras, recebimento, 

movimentação, expedição e distribuição de materiais e 

produtos. Presta serviços de atendimento aos clientes. A 

qualificação técnica em Logística dá ao profissional 

conhecimentos para ele que atue tanto no campo 

operacional quanto no gerencial, com competências para 

planejar e gerenciar instalações e operações no âmbito 

das organizações.

PERFIL PROFISSIONAL

OCUPAÇÃO CBO ASSOCIADA

342110 - Operador de transporte multimodal 

391115 - Controlador de entrada e saída

391125 - Técnico de planejamento de produção 
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MÓDULO I

Carga horária de estágio: o estágio não 

é obrigatório, mas o Aprendiz tem 

convênios com várias empresas.

DIDÁTICA
Duração: 1 ano, dividido em 4 módulos

Carga horária: 800 horas

ORGANIZAÇÃO

Provas presenciais

MÓDULO II
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Módulos 

trimestrais  

Disciplinas  N.º de 

aulas 

Carga 

horária 

total 

Carga 

horária 

presencial  

Carga 

horária a 

distância  

Módulo I A  Gestão Estratégica  10 50 10 40 
Gerenciamento dos 
Modais de 
Transporte  

10 50 10 40 

Administração de 
Material e 
Patrimônio  

15 75 15 60 

Atividades Técnicas 
na Operação 
Logística  

10 50 10 40 

Módulo I B  Gestão da Qualidade 
e Produtividade na 
Logística  

10 50 10 40 

Estratégia Logística  12 66 13 53 
Gestão de Logística e 
Operações  

12 66 13 53 

 SUBTOTAL  79 407 81 326 
 

Módulos 
trimestrais  

Disciplinas  N.º 
de 

aulas 

Carga 
horária 

total 

Carga 
horária 

presencial  

Carga 
horária a 
distância 

 
 

Módulo II  A  

Gestão Estratégica de 
Armazenagem  

12 60 12 48 

Gestão de Logística  6 30 6 24 
Logística das 
Operações Globais  

10 55 11 44 

Gestão Estratégica de 
Transportes e 
Distribuição  

12 60 12 48 

 
 
 

Módulo II B  

Planejamento de 
Cenários Logísticos  

10 55 11 44 

Avaliação Financeira 
em Logística  

12 66 14 52 

Tópicos Especiais em 
Logística Integrada  

5 27 5 22 

Gerenciamento de 
Custos e Riscos  

10 50 10 40 

SUBTOTAL  77 403 81 322 
TOTAL 156 810 162 648 

 



Examina pedido de reconhecimento do curso Técnico em Logística ministrado na modalidade de Educação a 

Distância – EaD pelo Aprendiz Colégio e Cursos Técnicos, mantido pela entidade Ensino Profissionalizante LTDA. – 

ME, no município de Barbacena. Conclusão. Pelo exposto, sou por que este Conselho se manifeste favoravelmente 

ao reconhecimento do Curso Técnico em Logística ministrado na modalidade de Educação a Distância – EaD pelo 

Aprendiz Colégio e Cursos Técnicos, em Barbacena, pelo prazo de 05 (cinco) anos.

PORTARIA DE RECONHECIMENTO
Portaria nº 451/2017

Documentos necessários:

OCUPAÇÃO CBO ASSOCIADA

REQUISITOS DE ACESSO

MATRÍCULA

351605 - Técnico em segurança do trabalho

Ter concluído ou estar matriculado e cursando o 

Ensino Médio.

AO CURSO

– Carteira de identidade;

– Cópia autenticada do Histórico Escolar
ou declaração de matrícula do Ensino Médio.
Obs.: Se o estudante for menor de 18 anos, o 
responsável financeiro deverá apresentar o RG 
e CPF.

– Certidão de nascimento ou casamento;

– CPF;
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Após a efetivação da matrícula, estudante recebe login e senha para acessar o portal do AVA. Ali 

encontrará informações pertinentes ao período de ambientação, com atividades que possibilitarão 

uma maior familiaridade com a ferramenta a ser utilizada no decorrer do curso. Nesse período, o 

estudante pode contar com o tutor e toda a equipe pedagógica para acessar as ferramentas de 

aprendizagem e materiais didáticos por meio da web, disponibilizados no acervo de videoaulas, livros 

digitais, “tira-dúvidas”, fóruns, chats ou mensagens via plataforma do AVA. 

INTERATIVIDADE

R$ 2.124,00
investimento
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CURSO: TÉCNICO em LOGÍSTICA  
INVESTIMENTO: R$ 2.124,00  
Nº DE PARCELAS  VALOR DA PARCELA  TOTAL 
À VISTA – 10% DE DESCONTO no 
Boleto ou Cartão  

R$ 1.911,60  R$ 1.911,60  

18 Parcelas no Boleto  R$ 118,00  R$ 2.124,00  
9 Parcelas no Boleto  R$ 236,00  R$ 2.124,00  
De 1 até 3 Parcelas no Cartão ou 
Boleto sem juros  

xxxx R$ 1.911,60  

De 4 até 12 Parcelas no Cartão 
com juros de 2,99% a.m  

xxxx xxxxx 
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