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PROJETO 

EVENTO DO CURSO DE LOGÍSTICA DO IFS/CAMPUS ITABAIANA 

 

II SIMPÓSIO SERGIPANO DE LOGÍSTICA SISLOG 

LOGÍSTICA NO AGRONEGÓCIO 

• Local:  

-   Auditório do CDL do Município de Itabaiana 

 • Período:  

-  De 01/08/2016 a 04/08/2016 

 • Horário:  

-  Das 19 horas às 22 horas 

• Instituição Promotora:  

-  Instituto Federal de Sergipe (IFS) 

I – Introdução: 

Tema Central:  

1. Esclarecimento sobre o tema: 

Há tempos a logística deixou de ser sinônimo de transporte. Antes de se tornar alvo de 

projetos de sustentabilidade, a logística já era encarada pelas empresas como vantagem 

competitiva estratégica. A globalização das cadeias de suprimento, o aumento na 

diversidade de produtos ofertados e o crescimento no nível de exigência do consumidor 

obrigam as companhias a suprirem suas necessidades logísticas com agilidade, 

consistência e flexibilidade, ao menor custo possível. Na atualidade enfenta-se 

problemas de diversas ordens, principlamente o econômico.  

O PIB murchou, a indústria travou, a inflação passou a rondar perigosamente a vida do 

empresário, o real perdeu valor em relação ao dólar atingiram grandes empresas do 

cenário nacional e os riscos de apagão de energia elétrica e de racionamento de água 

tornaram a economia do Brasil uma das mais frágeis do mundo, segundo relatório 

recente do FMI.  

O que fazer num ambiente como esse? Superar a deterioração da economia brasileira é o 

tema mais urgente na mesa dos executivos e empresários. A precária infraestrutura 
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brasileira cobra um alto preço das empresas de todos os setores, da indústria ao 

agronegócio. Os gastos com o transporte de produtos representam 8,7% de suas receitas 

líquidas, segundo estudo do instituto Ilos. É quase o dobro do verificado nos países 

desenvolvidos. Nos períodos de bonança econômica, os erros e os gargalos de 

distribuição passam batido e geralmente os custos da ineficiência podem ser transferidos 

para os preços. Agora, é preciso identificar esses problemas de prazos e as pesadas 

contas dos deslocamentos. 

 

 

2. Finalidade: 

Debater soluções para dificuldades encontradas pelo setor do Agronegócio em 

momentos de crise da economia brasileira e da economia sergipana; além de divulgar de 

forma mais enfática o IFS e o Curso de Logística do Campus Itabaiana. 

 

4. Público Alvo:  

Discentes dos cursos de Logística, Administração, Economia, Contabilidade, 

Engenharia, Empresários em geral e do setor logístico em particular. Profissionais 

graduados que atuam ou pretendem atuar na área de logística ou suas áreas de interface, 

buscam desenvolvimento técnico diferenciado e pretendem utilizar a logística 

empresarial como ferramenta de redução de custos e aumento de competitividade na 

cadeia de suprimentos. 

 

5. Instituições Parceiras Pretendidas / Patrocínio: 

Realização:  

IFS 

Curso Superior de Tecnologia em Logística 

 

Parceiros:  

CDL (Auditório e Divulgação) 

Apoio: 
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II – Desenvolvimento  

 1. Objetivos: 

- Debater as soluções para dificuldades encontradas pelo setor do Agronegócio em 

momentos de crise da economia brasileira; 

- Divulgar de forma mais enfática o IFS e o Curso de Logística; 

- Possibilitar aos discentes do Curso de Logística do IFS uma maior inserção no 

ambiente acadêmico. 

 

2. Programação 

Dia 01/08/2016: 

17h às 19h - Credenciamento 

19h – Apresentação cultural –  

19h30 – Abertura 

20h - Conferência de abertura 

Tema: Investimentos e Gargalos da Logística no Aronegócio em Sergipe – 

Saumíneo Nascimento – Superintendente do Banco do Nordeste em Sergipe 

Coordenador da Mesa: Ilka Bianchinih 

 

Dia 02/08/2016: 

19h - Mesa Redonda com empresários locais 

Temática: Cases de sucesso   

Debatedores: Membros do CDL Itabaiana 

Coordenador da Mesa: Marco Antônio Domingues 

 

Dia 03/08/2016: 

19h – Palestra Desenvolvimento Econômico e Problemas Logísticos da Região de 

Itabaiana 
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Palestrante: Ricardo Lacerda – Professora Doutor da UFS do departamento de 

Economia, consultor dos Governos Deda e Jackson no setor de Desenvolvimento 

Regional. 

Debatedores: Membros do CDL Itabaiana 

Coordenador da Mesa: Eurílio Pereira Santos Lima 

 

MINICURSOS: 

Dias 03, 04 e 05/08/2016: 

14hs às 18h  

19h às 22h  -  

 

EXPOSIÇÃO DE BANNERS: 

18h às 22h   

 

3. Expectativa de Público:  

- 200 Pessoas 

  

4. Inscrições:  

- Sispubli.ifs.br  

5. Realização: 

Curso de Logística - Instituto Federal de Sergipe – Campus Itabaiana 

6. Patrocínio: 

CDL – Clube de Dirigentes Logistas - Itabaiana  

 

 


