
ESPECIALIZAÇÃO EM 
MARKETING E LOGÍSTICA 

EMPRESARIAL 

 
 A construção do acesso ao Litoral 

Norte, a instalação na Região de Alagoinhas de novas 
fábricas de bebidas e o crescimento no número de 
empresas que surgem ofertando bens e serviços, são 
fatores que geram a curto, médio e longo prazo uma 
demanda por profissionais com expertise nas áreas 
de compra, venda, divulgação e distribuição de 
produtos. Assim, só através de uma especialização 
que promovo o aprendizado teórico-prático em 
Marketing e Logística o profissional poderá estar 
capacitado para as oportunidades que estão surgindo 
na região.   

COORDENAÇÃO: Prof Edval Carlos dos Santos Filho 

Bacharel em Administração-UFBA, Mestre em Administração-
UNEB, Mestre em Ciência da Informação-UFBA, Especialista em 
Administração, Auditoria, Markeitng Finanças e Produção. 

OBJETIVOS GERAL 

Fornecer  técnicas para capacitar nas áreas 
de Marketing e Logística Empresarial, ou em áreas 
correlatas no gerenciamento dos recursos 
empresariais, que demandem conhecimentos 
teóricos, práticos e estratégico das funções de 
marketing, através do uso de técnicas e ferramentas 
que possibilitem às organizações analisarem a 
dinâmica dos mercados 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Capacitar profissionais na utilização 
de técnicas contemporâneas 
aplicadas ao marketing, vendas e 
logística empresarial. 

 Qualificar a ação gerencial e torná-la 
capaz de orientar, analisar e aplicar 
os conceitos e ferramentas 
fundamentais à administração de 
marketing;  

 Qualificar a ação gerencial e torná-la 
capaz de orientar, analisar e aplicar 
os conceitos e ferramentas 
fundamentais à administração de 
vendas empresariais;  

 Qualificar a ação gerencial e torná-la 
capaz de orientar, analisar e aplicar 
os conceitos e ferramentas 
fundamentais à administração de 
logística empresarial;  

 Estimular a geração de conhecimento 
sobre Marketing e Logística 
Empresarial; 

 Alinhar os conhecimentos de 
marketing e vendas às estratégias 
financeiras e de logística a 
empresarial de forma a geram 
competitividade. 

VISITA TÉCNICA EM EMPRESAS: 

- No Estado de São Paulo 

- No Estado do Rio de Janeiro 

  MATRIZ CURRICULAR 

 

 
 
 
 

MÓDULO 
TEMÁTICOS 

Disciplina CH 

GERAL 

Modelos de Gestão Contemporânea 20 

Direito do Consumidor 20 

Plano de Ação 30 

MARKETING 

Marketing e Comportamento do 
Consumidor 20 

Construção de Estratégia em Marketing e 
Vendas  20 

Técnicas de Propaganda/Publicidade e 
Relações Públicas  20 

Gerenciamento e Técnicas de Vendas de 
Produtos e Serviços 20 

Ética na Propaganda e Sistemas de 
Controle 

20 

Elaboração de Proposta Comercial e 
Plano de Marketing 20 

Vitrinismo e Lay out de Lojas e 
Departamentos 20 

LOGÍSTICA 
EMPRESA-
RIAL 

Sistemas de Distribuição e Redes 
Logísticas 30 

Logística e Legislação aplicada 20 

Tecnologia e Sistemas de transporte 20 

Técnicas de Gerenciamento de 
Transportes e Distribuição 20 

Gerenciamento de Estoques e 
Armazenagem 20 

Planejamento da logística da produção 
industrial 20 

Técnicas  de Melhoria Continuada 
Produção e Logística 20 

Seminários de Logística, Marketing 
Vendas  30 

TOTAL 390 

 



 

MERCADO DE TRABALHO 

Com o crescimento do número de empresas no 

município de Alagoinhas e região, notadamente 

as industrias do ramo de bebidas, cresce a 

demanda por profissionais que possam atuar no 

planejamento, coordenação, execução e 

controle de campanhas para divulgação das 

marcas. Bem assim, crescerá a demanda de 

profissionais que tenham capacitação em 

atividades de logística, pois fatalmente, nos 

próximos, anos crescerão as atividades 

relacionadas ao transporte, armazenagem e 

distribuição da produção de bebidas e outros 

produtos na região. 

O formato executivo do curso, proporcionará 

aos alunos praticar a elaboração de Plano de 

Marketing, Proposta Comercial, Plano de 

Negócio; Portifólios de Produtos, Planos de 

Intervenção, Planilhamento de Custos, 

Construção de Cenários Comerciais e outros 

documentos necessários para o gerenciamento 

de Marketing e Gerenciamento Logístico. 

O egresso do curso sai em condições de 

gerenciar dois ramos de atividade empresarial 

com amplo crescimento: Marketing e Logística. 

DURAÇÃO: 18 Meses. 

PERÍODO DE AULAS: Quinzenalmente aos 

Sábados das 08h00 às 12h00 das 13h00 às 

17h30. 

 

 

 

OBS.: Nas disciplinas com professores vindos 

de outros estados, as aulas serão sábados e 

domingo. 

INVESTIMENTO:  Matricula 200,00 (duzentos 

reais ) 17 Parcelas de R$ 250,00 (Duzentos e 

cinqüenta reais).  Ex- alunos têm direito a 10% 

de desconto. 

DOCENTES TITULAÇÃO 

EDVAL CARLOS DOS SANTOS FILHO MESTRE 

ELITE DAS NEVES REIS MESTRA 

EDNALDO NOGUEIRA MASCARENHAS MESTRE 

GABRIEL MANOEL NETO MESTRE 

JOÃO APOLINÁRIO SILVA DOUTOR 

LUIZ CARLOS SANTOS DOUTOR 

MARIA DE FÁTIMA BERENICE DOUTORA 

CARLOS ALBERTO PEREIRA DOUTOR 

MARLON FERNANDES MARQUES MESTRE 

SIDNEY CARVALHO LIMA MESTRE 

NELSON GOMES DOS SANTOS FILHO DOUTOR 

 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS-Cópia do diploma de 

graduação, histórico escolar de graduação, carteira 

de Identidade, CPF, Curriculum vitae, Xerox da 

certidão de nascimento ou casamento e 01 foto 3x4. 

 

 

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO 
EM MARKETING E LOGÍSTICA 

EMPRESARIAL 
 

 

 

 


