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Prezado(a) Sr.(a.),

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar
o seu aperfeiçoamento profissional.

Você está recebendo o programa do curso de Pós-graduação – Nível de Extensão – em Logística,
Riscos e Sinistros na Cadeia de Suprimentos da Escola Nacional de Seguros. Nele você encontrará todas
as informações sobre o curso e outros detalhes, como período de realização, horário, local e procedimentos
para efetivação de sua matrícula.

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que o pré-requisito para os Cursos de pós-graduação, em nível de
extensão, da Escola Nacional de Seguros é o ensino superior completo, e em casos especiais, consideraremos
o notório saber do candidato que eventualmente não possua nível superior. Estes casos particulares deverão
ser alvo de avaliação curricular pela coordenação do curso.
As inscrições devem ser realizadas através do nosso site e a nossa equipe dará prosseguimento às atividades
necessárias de confirmação de matrícula.

Atenciosamente,
Mario Couto Soares Pinto

DIRETOR DE ENSINO SUPERIOR
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APRESENTAÇÃO DO CURSO
A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS
Fundada em 1971, a Escola Nacional de Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de seguros através
da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A Instituição atende às necessidades
dos profissionais brasileiros através da educação continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte
competitividade.
Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer
programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse
período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e
exterior, através de convênios de cooperação técnica.
Com sede no Rio de Janeiro, ela conta com outras 13 Unidades para manter o elevado padrão de qualidade
de ensino e ratificar sua condição da maior e melhor Escola de Seguros do Brasil.
Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de
Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do
País com essas características. Assim, ela confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de
profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo.

OBJETIVO GERAL
Para promover qualificação especializada em transportes, a Escola Nacional de Seguros conjuntamente com o
CIST (Clube Internacional de Seguros de Transportes) desenvolveu inédito Curso de Extensão em nível de
Pós-Graduação em Logística, Riscos e Sinistros na Cadeia de Suprimentos.
A proposta do curso é fornecer visão holística deste importante segmento econômico, abrangendo toda a
cadeia de suprimentos, incluindo logística, gerenciamento de riscos, seguros, sinistros e resseguros. Os alunos,
que operam ou pretendam operar nesta área, terão contato com pontos importantes deste mercado de
especialistas.

PÚBLICO-ALVO
O curso é direcionado para:
• Líderes de equipes de subscrição e sinistros de seguradoras, corretores de seguros, corretores de
resseguro, resseguradores.
• Prestadores de serviços no segmento de seguros.
• Consumidores
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REQUISITOS
Graduação completa ou graduação incompleta com experiência comprovada de atuação no mercado de
seguros, mediante análise curricular e entrevista com a coordenação do curso.

ESTRUTURA CURRICULAR
O curso é composto por 5 disciplinas. Possui carga horária total de 56 horas-aula, com duração aproximada
de 4 meses.
GRADE CURRICULAR
Carga
Horária
(h/a)
8

Disciplina
Cenários Econômicos
Logística e Cadeia de Suprimentos

16

Riscos Associados à Logística

16

Transferência de Riscos através de Seguros

8

Sinistros e Fraudes

8
Total

56

AVALIAÇÃO
Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em
todas as disciplinas do curso.
São critérios essenciais para aprovação:
a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina;
b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada no total da carga
horária do Curso, devidamente registrada em diários de classe.
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. CENÁRIOS ECONÔMICOS (8 horas)
1.1 Fundamentos para análise de conjuntura
1.2 Métodos e práticas adotados na construção de cenários
1.3 Cenário econômico do mercado da Logística
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2. LOGÍSTICA E CADEIA DE SUPRIMENTOS (16 horas)
2.1
2.2
2.2
2.3

-

Logística: definições, conceitos
Importância estratégica da logística
Evolução e tendências da logística
Logística no Brasil: situação atual e tendências

3. RISCOS ASSOCIADOS À LOGÍSTICA (16 horas)
3.1 Armazenagem: identificação, análise e mitigação de riscos
3.2 Transportes: identificação, análise e mitigação de riscos de transportes rodoviário, ferroviário, marítimo,
cabotagem, lacustre e aéreo.
3.3 Responsabilidade Civil: identificação, análise e mitigação de riscos
3.4 Serviços de assistência, incluindo acompanhamento da carga, procedimentos de ressalvas, avaria grossa.
4. TRANSFERÊNCIA DE RISCOS ATRAVÉS DE SEGUROS (8 horas)
4.1
4.2
4.3
4.3

Seguros
Seguros
Seguros
Seguros

patrimoniais aplicados à logística
de transportes terrestres aplicados à logística
de transportes marítimos e aéreos aplicados à logística
de responsabilidade civil (incluindo seguros obrigatórios) aplicados à logística

5. SINISTROS E FRAUDES (8 horas)
5.1 Procedimentos adotados em caso de sinistros.
5.2 Assistência em caso de sinistros.
5.3 Fraudes
CORPO DOCENTE
Prof. Paulo Roberto Guedes
Economista pela Faculdade de Ciências Econômicas Clóvis Salgado da Universidade Brás Cubas, com Pósgraduação pelo CPG da FGV e Mestrado pela EAESP da FGV. Experiência nas áreas de planejamento
estratégico, finanças e logística em empresas nacionais e estrangeiras, desempenhando diversas funções
executivas, diretorias até a presidência. Participação em associações de classe, nas quais assumiu postos de
Diretoria, Vice-Presidência, Presidência Executiva em Conselhos de Administração, destacando ANTVAssociação Nacional das Transportadores de Veículos, NTC&L-Associação Nacional dos Transportadores de
Carga e Logística e ABOL-Associação Brasileira dos Operadores Logísticos. Atualmente é consultor de
empresas, Conselheiro da ABOL e professor do curso de Logística Empresarial da EAESP-FGV e da FIAFundação Instituto de Administração.
Prof. Hélio Almeida
Graduado em Administração de empresas pela UNICID e Pós-Graduado em Gestão de Seguros pela FMU ,
com diversos cursos de especialização. Graduado em Administração de empresas pela UNICID e Pós-Graduado
em Gestão de Seguros pela FMU , com diversos cursos de especialização.
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Graduado em Administração de Empresas pela UNICID e Pós-graduado em Gestão de Seguros pela FMU, com
diversos cursos de especialização. Graduado em Administração de empresas pela UNICID e Pós-Graduado
em Gestão de Seguros pela FMU Graduado em Administração de empresas pela UNICID e Pós-Graduado em
Gestão de Seguros pela FMU , com diversos cursos de especialização. Graduado em Administração de
empresas pela UNICID e Pós-Graduado em Gestão de Seguros pela FMU , com diversos cursos de
especialização. Experiência profissional consolidada de 30 anos desenvolvidas na área de seguros, em
empresas multinacionais e nacionais de grande porte, especialmente nos ramos de seguros de transportes,
técnico/comercial e sinistros.Professor da Escola Nacional de Seguros no curso de formação de corretores.
Membro da Comissão Técnica de Seguros Transportes da FenSeg e sócio fundador do CIST – Clube
Internacional de Seguros de Transportes. Atualmente exerce a função de Head of Marine da Starr Seguradora.
Prof. Paulo Cristiano Hatanaka
Graduado em Organização e Controle de Qualidade pela Anhembi Morumbi. Especialista em seguros de
transportes com 26 anos de experiência nas áreas comercial e técnica. Professor e membro do CIST – Clube
Internacional de Seguros de Transportes. Atualmente é Executivo Técnico de Transportes da Aon Risks
Solutions.
Prof. Paulo Rogério Haüptli
Graduação em Ciências Jurídicas pela Universidade Bandeirante de São Paulo, com aperfeiçoamento em Direito
Empresarial (Tributário) pela Universidade São Judas Tadeu. Mestrado em Filosofia do Direito pela Faculdade
de São Bento de São Paulo. Possui diversos cursos de especialização. Atualmente é sócio diretor da FOX
Regulação e Auditoria.
Prof. Luiz Macoto Sakamoto (Coordenador Acadêmico): Foi diretor vice-presidente da Yasuda Seguros.
Graduado em Engenharia pela Escola Politécnica da USP (1978). Pós Graduado em Administração pela FGVSP e pela PUC-RJ, com especialização em seguros, resseguro, subscrição de riscos e gerenciamento de riscos.
É Associate in Reinsurance (2001), Associate in Commercial Underwriting (2003), Associate in Risk
Management (2004) pelo Insurance Institute of America (Estados Unidos), Associate in Marine Insurance
Managemente (AMIM) pelo The Institutes (2011), e CPCU - Chartered Property Casualty Underwriter pelo The
American Institute for CPCU (2008).

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD

MATERIAL DIDÁTICO
Ao início de cada módulo o material didático produzido pelos docentes para cada disciplina será disponibilizado
no ambiente EAD. O conjunto de slides e apostilas terá formato PDF.
Caberá aos alunos, se assim desejarem, imprimir o material de cada disciplina para acompanhar as aulas.
AMBIENTE EAD
O ambiente foi criado com o objetivo de disponibilizar diversas atividades de interação e comunicação, tais
como:
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•
•
•
•

Informações e referências importantes do curso (manual do aluno, regulamentos, horário etc.);
Encaminhamento e postagem de avisos;
Disponibilização dos conteúdos trabalhados pelo docente em sala de aula; e
Ferramentas de comunicação com a coordenação do curso.

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições.
O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina,
obedecerá ao disposto no contrato/termo de prestação de serviços educacionais.
Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos
disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago.
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