
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS-

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS"

PLANO DE ENSINO

CURSO: Assistente de Comércio Exterior
PROFESSOR: Moacir José Teixeira e Leandro Martins da Silva

ANO/SEMESTRE
COMPONENTE

CURRICULAR
LOCAL PERÍODO

CARGA

HORÁRIA

TOTAL

2019/1 Específico
CENTRO /

JOSÉ ALVES
Tarde/Noite 160 h

I - EMENTA

Evolução  do  comércio;  Comércio  exterior  X  Comércio  internacional;  Principais  órgãos

regulamentadores  do  comércio  internacional;  Estrutura  do  comércio  exterior  brasileiro;

Regulamento aduaneiro brasileiro; Principais instituições intervenientes no comércio exterior

brasileiro;  SISCOMEX;  Classificação  fiscal  de  mercadorias;  INCOTERMS;  Sistemática  de

importação; Sistemática de exportação; Regimes aduaneiros; Logística internacional. 

II - COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/HABILIDADES

Competências Habilidades
Compreender  a  importância  do  comércio

exterior  e  os  aspectos  da  logística

internacional  no  contexto  das  operações

globais; 

Compreender  como  são  realizadas  as

operações  logísticas  no  transporte

internacional;

Conhecer  e  interpretar  o  Regulamento

Aduaneiro  brasileiro  e  sua  aplicação  nas

atividades de comércio exterior;

Interpretar  os  processos  envolvidos  nas

operações de importação e exportação; 

Conhecer  e  relacionar  a  documentação

necessária nas diversas etapas dos processos

de importação e exportação; 

Compreender e correlacionar a incidência de

tributos e demais despesas alfandegárias nas

Identificar  e  interpretar  a  legislação  que

regula as atividades de comércio exterior;

Conhecer os principais órgãos reguladores e

anuentes  dentro  da  estrutura  do  comércio

exterior brasileiro;

Conhecer  o funcionamento e  os  principais

módulos operacionais do Sistema Integrado

de  Comércio  Exterior  Brasileiro  –

SISCOMEX;

Elaborar cálculos de custo de importação e

formação de preço de exportação;

Descrever  as  etapas  envolvidas  nas

operações  de  importação  e  exportação:

negociação, contrato de câmbio, tributação,

e desembaraço aduaneiro; 

Relacionar  os  documentos  utilizados  nas

operações de importação e exportação; 
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operações de comércio exterior. Conhecer  os procedimentos relacionados à

contratação,  fechamento  e  liquidação  do

câmbio,  e  às  formas  de  pagamento

internacionais. 

Auxiliar  na  escolha  do  modal  e  no

planejamento  das  operações  de  transporte

internacional,  movimentação  e

armazenamento de produtos no Brasil e no

exterior.

III – BASES TECNOLÓGICAS

Comércio: conceitos e evolução;

Comércio exterior X comércio internacional;

Globalização e internacionalização de empresas;

Blocos econômicos;

Órgãos regulamentadores do comércio internacional: OMC, OMA, CCI, FMI, UNCTAD, entre

outros;

Estrutura do comércio exterior brasileiro: Órgãos gestores e órgãos anuentes;

Território aduaneiro: zonas primária e secundária;

Recintos alfandegados: localização, atividades e depositários;

Habilitações para operar no comércio exterior: RADAR e REI;

Sistema  integrado  de  comércio  exterior  –  SISCOMEX:  habilitação,  responsáveis  e

representantes legais;

Tratamentos administrativo, fiscal e tributário das importações e exportações;

Nomenclatura Comum do MERCOSUL – NCM;

Contratos de compra e venda internacional;

Câmbio: contratação e liquidação;

Modalidades de pagamento no comércio internacional;

INCOTERMS – revisão 2010: principais termos em uso;

Principais trâmites e documentos envolvidos nos processos de importação;

Despacho aduaneiro de importação;

Cálculo do custo da importação;

Perdimento de mercadorias;

Principais trâmites e documentos envolvidos nos processos de exportação;

Despacho aduaneiro de exportação;

Definição do preço de exportação;

Regimes aduaneiros especiais;



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SME/FUMEC
CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE CAMPINAS-

" PREFEITO ANTONIO DA COSTA SANTOS"
Remessas expressas internacionais;

Modais de transporte e seguro no comércio internacional.

IV - ESTRATÉGIAS DE ENSINO

Aulas expositivas e dialogadas;                                                                                                        

Atividades práticas individuais: simulação de uma operação de importação e de exportação;       

Visitas técnicas;                                                                                                                 

Apresentação de vídeos relacionados aos temas em estudo;                                                            

Pesquisas complementares em outras fontes.

V - RECURSOS NECESSÁRIOS

Data Show; Computador; Caixa de som; Quadro/Lousa; Canetas e/ou Giz; Materiais impressos;

Biblioteca: livros, artigos e revistas a respeito do tema; Laboratório de informática: Internet.

VI - AVALIAÇÃO

1. Avaliação Inicial:                                                                                                                      

Avaliação diagnóstica: prova individual sobre o conteúdo básico da disciplina, cujo objetivo é

sondar o nível de conhecimento dos alunos a respeito do assunto e adequar o plano de ensino de

acordo com esse perfil.

2. Avaliações Intermediárias:                                                                                                        

Avaliação 1 (A1): Prova individual (60%) + Atividade individual (30%) + Frequência (10%);

Avaliação 2 (A2): Prova individual (60%) + Atividade individual (30%) + Frequência (10%).

3. Avaliação Final:

Avaliação 3 (A3): Prova individual (60%) + Atividade individual (30%) + Frequência (10%);

4. Média Final (MF): Média ponderada das 3 avaliações realizadas {(A1 x 20%) + (A2 x 30%)

+ (A3 x 50%)}.

5. Observações: 

  Serão considerados APROVADOS os alunos que obtiverem MF ≥ 5,0 e Frequência ≥

75%;
  Serão considerados REPROVADOS os alunos que obtiverem MF < 5,0 ou Frequência

< 75%;
  Terão  direito  à  Prova  Substitutiva  no  final  do  semestre  os  alunos  que,  por  algum

motivo, tenham perdido alguma das avaliações intermediárias;
  Terão direito à Prova de Recuperação no final do semestre os alunos que obtiverem MF

< 5,0;
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  Terão  direito  à  Compensação  de  Ausência  no  final  do  semestre  os  alunos  que

excederem os  75% de  frequência  por  motivos  devidamente  comprovados  e  deferidos  pelo

Professor Orientador de Área.

VII - BIBLIOGRAFIA

BÁSICA

BRASIL. Decreto nº 6.759,  de 5 de Fevereiro de 2009. Regulamenta a administração das

atividades aduaneiras, e a fiscalização,  o controle e a tributação das operações de comércio

exterior. Disponível  em:  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-

2010/2009/decreto/d6759.htm.

GARCIA, L. M. Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos e formação de preços. São

Paulo: Aduaneiras, 2007.

MAIA, J. M. Economia internacional e comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2006. 

SEGRE, G. Manual prático de comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2012.

COMPLEMENTAR

BIZELLI, João dos Santos; BARBOSA, Ricardo. Noções básicas de importação. São Paulo: 

Aduaneiras, 2001.                                                                                                                             

CAXITO, Fabiano. Logística: um enfoque prático. São Paulo: Saraiva, 2014.                  

KEEDI, S. ABC do comércio exterior: abrindo as primeiras páginas. São Paulo: Aduaneiras,

2007. 

MALUF, S. N. Administrando o comércio exterior no Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2000.    

RATTI, B. Comércio internacional e câmbio. São Paulo: Aduaneiras, 2010. 

VIII - CRONOGRAMA DE AULAS

AULA CONTEÚDO ATIVIDADE/ESTRATÉGIA

1 e 2

Apresentação:  professor  e  alunos;
Apresentação  da  disciplina
(conteúdo,  metodologia,  formas  de
avaliação,  bibliografia  e  limite  de
faltas).

Dinâmica  de  apresentação  cruzada;
Avaliação diagnóstica. 

3 e 4 Comércio:  introdução,  conceitos  e
evolução.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

5 e 6 Comércio  exterior  X  comércio
internacional.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.759-2009?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d6759.htm
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7 e 8
Promoção comercial.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

9 e 10 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Apresentação  das  diretrizes  do
trabalho individual a ser elaborado no
semestre.

11 e 12 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Criação de uma empresa fictícia: razão
social e nome fantasia.

13 e 14
Barreiras ao livre comércio.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

15 e 16
Defesa comercial.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

17 e 18 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Criação  de  uma  empresa  fictícia:
natureza jurídica.

19 e 20 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Criação  de  uma  empresa  fictícia:
segmento (CNAE) e localização.

21 e 22 Globalização e internacionalização 
de empresas.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

23 e 24
Blocos econômicos.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

25 e 26
Órgãos  regulamentadores  do
comércio  internacional:  OMC,
OMA,  CCI,  FMI,  UNCTAD,  entre
outros.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

27 e 28
Estrutura  do  comércio  exterior
brasileiro: Órgãos gestores e órgãos
anuentes.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 1).

29 e 30
Regulamento Aduaneiro brasileiro;
Território aduaneiro: zonas primária
e secundária.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

31 e 32 Recintos  alfandegados:  localização,
atividades e depositários.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

33 e 34 Habilitações  para  operar  no
comércio exterior: RADAR e REI.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

35 e 36
Sistema  integrado  de  comércio
exterior – SISCOMEX: habilitação,
responsáveis e representantes legais.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

37 e 38 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Criação  de  uma  empresa  fictícia:
Modalidade  de  habilitação  no
SISCOMEX.
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39 e 40 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Criação  de  uma  empresa  fictícia:
Responsável  legal  e  Representante
legal.

41 e 42 Nomenclatura  e  classificação fiscal
de mercadorias.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

43 e 44
Primeira avaliação. Prova escrita individual.

45 e 46
Classificação fiscal de mercadorias.

Exercício  individual  –  laboratório  de
informática.

47 e 48
Classificação fiscal de mercadorias.

Exercício  individual  –  laboratório  de
informática.

49 e 50 Nomenclatura  Comum  do
MERCOSUL – NCM.

Correção e vista de prova; Exposição
dialogada  com  uso  de  data-show  e
slides. Caxito (2014, cap. 13).

51 e 52 Contratos  de  compra  e  venda
internacional.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

53 e 54 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Definição do produto a ser importado:
Nome  comum,  Nome  comercial  e
Especificação.

55 e 56 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Quantidade,  Unidade  de  medida
comercializada  e  Unidade  de  medida
estatística.

57 e 58 INCOTERMS –  revisão  2010:
principais termos em uso.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 3).

59 e 60 INCOTERMS –  revisão  2010:
principais termos em uso.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  3);
Caxito (2014, cap. 13).

61 e 62 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Valor unitário e total (USD e BRL).

63 e 64 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Classificação  fiscal  (NCM/SH):
capítulo,  posição,  subposição,  item e
subitem.

65 e 66
Câmbio: contratação e liquidação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 4).

67 e 68 Modalidades  de  pagamento  no
comércio internacional.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 4).
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69 e 70
Tratamentos administrativo, fiscal e
tributário  das  importações  e
exportações.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  2);
Caxito (2014, cap. 13).

71 e 72
Tratamentos administrativo, fiscal e
tributário  das  importações  e
exportações.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  2);
Caxito (2014, cap. 13).

73 e 74 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Tratamento  Administrativo:  situação,
licenciamento  e  órgão  anuente
envolvido.

75 e 76 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Tributos  incidentes  e  Existência  de
Medidas Compensatórias.

77 e 78
Principais  trâmites  e  documentos
envolvidos  nos  processos  de
importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

79 e 80
Principais  trâmites  e  documentos
envolvidos  nos  processos  de
importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

81 e 82 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Fabricante/produtor e País de origem.

83 e 84 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Modalidade  da  importação  e
Modalidade  de  pagamento  acordada
entre as partes.

85 e 86
Despacho aduaneiro de importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

87 e 88
Despacho aduaneiro de importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

89 e 90 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Modal  de transporte  utilizado e  Tipo
de embalagem utilizada:  marcações e
simbologia obrigatórias.

91 e 92 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Incoterm utilizado:  responsabilidades,
custos  e  riscos  que  serão  assumidos
pelo exportador e pelo importador na
respectiva operação.

93 e 94
Cálculo do custo da importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  4);
Caxito (2014, cap. 13).

95 e 96
Cálculo do custo da importação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  4);
Caxito (2014, cap. 13).
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97 e 98
Perdimento de mercadorias.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

99 e 100
Segunda avaliação. Prova escrita individual.

101 e 102
Custo da importação.

Correção e  vista  de  prova;  Exercício
individual.

103 e 104
Custo da importação. Exercício individual.

105 e 106 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Locais de embarque no exterior e de
desembarque  no  Brasil:  porto,
aeroporto ou pontos de transposição da
fronteira.

107 e 108 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Despesas  alfandegárias  incidentes  e
Recinto Alfandegado de despacho.

109 e 110
Principais  trâmites  e  documentos
envolvidos  nos  processos  de
exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

111 e 112
Principais  trâmites  e  documentos
envolvidos  nos  processos  de
exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

113 e 114 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Procedimentos  no  Desembaraço
Aduaneiro.

115 e 116 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Detalhes do produto a ser importado:
Documentos utilizados.

117 e 118
Despacho aduaneiro de exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

119 e 120
Despacho aduaneiro de exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

121 e 122 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Elaboração  da  planilha  de  custo
estimado da Importação.

123 e 124 Simulação  de  uma  operação  de
Importação.

Elaboração  da  planilha  de  custo
estimado da Importação.

125 e 126
Definição do preço de exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  4);
Caxito (2014, cap. 13).
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127 e 128
Definição do preço de exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e  slides.  Segre  (2012,  cap.  4);
Caxito (2014, cap. 13).

129 e 130
Preço de exportação. Exercício individual.

131 e 132
Preço de exportação. Exercício individual.

133 e 134
Seminário.

Apresentação  dos  trabalhos
individuais.

135 e 136
Seminário.

Apresentação  dos  trabalhos
individuais.

137 e 138
Seminário.

Apresentação  dos  trabalhos
individuais.

139 e 140
Seminário.

Apresentação  dos  trabalhos
individuais.

141 e 142 Regimes  aduaneiros  especiais  na
importação e na exportação.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 7).

143 e 144
Regimes aduaneiros atípicos;
Regimes  aduaneiros  aplicados  em
áreas especiais.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 7).

145 e 146
Remessas expressas internacionais.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Segre (2012, cap. 2).

147 e 148
Terceira avaliação. Prova escrita individual.

149 e 150
Logística internacional.

Correção e vista de prova; Exposição
dialogada  com  uso  de  data-show  e
slides. Caxito (2014, cap. 13).

151 e 152 Modais  de  transporte  e  seguro  no
comércio internacional.

Exposição dialogada com uso de data-
show e slides. Caxito (2014, cap. 13).

153 e 154
Avaliações  substitutivas,  de
recuperação  e  compensação  de
ausência.

Prova  +  trabalho  individual  e
encerramento da disciplina.

155 e 156
Avaliações  substitutivas,  de
recuperação  e  compensação  de
ausência.

Prova  +  trabalho  individual  e
encerramento da disciplina. 

157 e 158
Fechamento do semestre. Entrega das notas.
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159 e 160
Fechamento do semestre. Entrega das notas.

161 e 162
Semana cultural/Ciclo de palestras. Atividades interdisciplinares.

163 e 164
Semana cultural/Ciclo de palestras. Atividades interdisciplinares.

Assinatura professores

Moacir José Teixeira

Leandro Martins da Silva

Data:

Assinatura POA

Jonathan P. Fiori

Data:

Assinatura OP

Ana Regina Pinheiro

Data:


