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PLANO DE ENSINO 

 

CURSO: TÉCNICO DE LOGÍSTICA 

PROFESSOR(a): 

 

LEANDRO MARTINS DA SILVA 

 

ANO/ 

SEMESTRE 

COMPONENTE 

CURRICULAR 

TURMA/ 

MÓDULO 

CARGA 

HORÁRIA 

TOTAL 

PREVISTA 

2020/ 1º 

 

LOGÍSTICA INTERNACIONAL E 

COMÉRCIO EXTERIOR 

 

7 / III 40h/a 

 

LOCAL: 

 

PERÍODO: 

 

CENTRO 

 

NOITE 

    

I - EMENTA 

Estudo da logística na economia globalizada. Estratégias de mercado globais. Noções sobre exportação 

e importação. Transportes internacionais. Órgãos governamentais intervenientes e promotores da 

política comercial. Documentos, câmbio e modalidades de pagamento e recebimento no comércio 

exterior. 

    

II – COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS/ HABILIDADES 

COMPETÊNCIAS HABILIDADES 

1. Compreender a importância e os aspectos da 

logística internacional no contexto das operações 

globais; 

2. Proporcionar conhecimentos básicos e 

específicos, bem como desenvolver as teorias 

relacionadas ao transporte e aplicadas às atividades 

do comércio exterior; 

3. Compreender  como   são   realizadas   as 

operações logísticas   no    transporte 

internacional; 

4. Interpretar processos   envolvidos nas 

operações de importação e exportação; 

5. Aplicar as etapas da operação de importação e 

exportação; 

6. Relacionar a documentação necessária para 

1. Identificar e interpretar a legislação que 

regula as atividades de comércio exterior; 

2. Conhecer os principais órgãos reguladores e 

anuentes dentro da estrutura do comércio 

exterior brasileiro; 

3. Conhecer o funcionamento e os principais 

módulos operacionais do Sistema Integrado de 

Comércio Exterior Brasileiro – SISCOMEX; 

4. Elaborar cálculos de custo de importação e 

formação de preço de exportação; 

5. Descrever as etapas envolvidas nas 

operações de importação e exportação: 

negociação, contrato de câmbio, tributação, e 

desembaraço aduaneiro; 
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os processos de importação e exportação; 

7. Utilizar os procedimentos  documentais 

referentes à importação e exportação; 

8. Relacionar incidências de taxas aplicadas ao 

comércio exterior. 

6. Relacionar os documentos utilizados nas 

operações de importação e exportação; 

7. Conhecer os procedimentos relacionados à 

contratação, fechamento e liquidação do 

câmbio, e às formas de pagamento 

internacionais. 

8. 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 

O papel da logística na economia globalizada. Introdução ao comércio exterior: Política comercial 

brasileira. Transporte internacional. Órgãos governamentais intervenientes e promotores da 

política comercial. 

Organismos internacionais e acordos comerciais entre países. Tipos e papéis dos diversos atores 

no comércio exterior. Aspectos das importações e exportações. Noções de negociação 

internacional. INCOTERMS. 

SISCOMEX. Tipos de Mercadorias: nomenclaturas e classificação fiscal de mercadorias. 

Documentos comerciais e financeiros utilizados nas operações de comércio exterior. Certificados 

de origem. Câmbio e modalidades de pagamento/recebimento no comércio exterior. 

    

IV – ESTRATÉGIAS DE ENSINO 

Aulas expositivas e exercícios para a fixação dos conteúdos abordados. Atividades e estudos de 

caso, individuais e em grupos, estimulando o processo decisório. Debates e discussões em sala 

de aula, visando aguçar o senso crítico. Análise e interpretação de textos e artigos, propiciando 

aprofundamento em assuntos relativos a disciplina. Filmes, vídeos técnicos e palestras como 

formas de complementar os conhecimentos adquiridos. Pesquisa e apresentação de trabalhos 

em equipes, desenvolvendo a capacidade de se expressar em público. 

 

V – RECURSOS NECESSÁRIOS 

Notebook. Projetor. Caixa de Som. Quadro/Lousa. Canetas e/ou giz. Materiais impressos. Livros, 

revistas e artigos pertinentes. Laboratório de informática e Internet. 

 

VI - AVALIAÇÃO 

Sistema de Avaliação Cumulativo (inciso V do art. 24 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional). 

http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
http://www.planalto.gov.br/Ccivil_03/leis/L9394.htm
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1º Instrumento de Avaliação:                                                                                                   

Apresentação dos resultados alcançados no desenvolvimento do projeto prático, será efetuado em 

três momentos durantes o semestre. 

Peso: 30% - (0 a 10) 

2º Instrumento de Avaliação: 

A entrega das atividades com o objetivo de acompanhar o comprometimento do aluno com as 

tarefas solicitadas no processo de ensino, enquanto a participação enfatiza na interação entre aluno 

e o conteúdo aplicado em aula bem como seu nível de argumentação, e a frequência foca no grau 

de compromisso do aluno com o curso, a instituição e sua busca pelo conhecimento. 

Peso: 40% - (0 a 10) 

 3º Instrumento de Avaliação: 

Apresentação dos resultados alcançados no projeto prático com objetivo de avaliar o nível da 

apresentação; qualidade do conteúdo pesquisado; o domínio sobre o tema. 

Peso: 30% - (0 a 10) 

 Média Final (MF): soma dos resultados dos 3 instrumentos de avaliação obtidos conforme suas 

ponderações.   

 Recuperação: Avaliação objetiva e discursiva: prova individual aos alunos que não alcançaram 

a média, abordando todos os conteúdos tratados na disciplina.  

 

VII - BIBLIOGRAFIA 

DAVID, P.; STEWARD, R. Logística internacional. São Paulo: 
Cengage, 2010. MAIA, José M. Economia internacional e 
comércio exterior. São Paulo: Atlas, 2001. 

MARINHO, Mônica R. M.; PIRES, Jovelino G. Comércio exterior - teoria x prática no 
Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2002. 

BIZELLI, João dos Santos; BARBOSA, Ricardo. Noções básicas de importação. São 
Paulo: Aduaneiras, 2001. 

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

GARCIA, Luiz Martins. Exportar - rotinas e procedimentos, incentivos e formação 
de preços. São Paulo: Aduaneiras, 2001. 
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MALUF, Sâmia Nagib. Administrando o comércio exterior no Brasil. São Paulo: 
Aduaneiras, 2000. RATTI, Bruno. Comércio internacional. São Paulo: Aduaneiras, 
1998. 

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

 

VIII - CRONOGRAMA 

01-02 
Apresentação da disciplina (conteúdo, metodologia, formas de avaliação, bibliografia e 

limite de faltas). 

03-04 Comércio exterior X Comércio internacional. 

05-06 Principais órgãos reguladores do comércio internacional. 

07-08 Estrutura do comércio exterior brasileiro: órgãos anuentes e intervenientes. 

09-10 Sistemas Radar e SISCOMEX. 

11-12 Nomenclatura e classificação fiscal de mercadorias. 

13-14 1ª Atividade Diagnóstica. 

15-16 Contratos internacionais e INCOTERMS. 

17-18 Tratamentos administrativo, fiscal e tributário das importações e exportações. 

19-20 Importação: conceitos, tipos e fluxograma. 

21-22 Despacho aduaneiro de importação. Custo da importação. 

23-34 Exportação: conceitos, tipos e fluxograma. 

25-26 2ª Atividade diagnóstica. 

27-28 Regimes aduaneiros especiais. 

29-30 Despacho aduaneiro de exportação. 

31-32 Modalidades de transporte internacional. 

33-34 Câmbio: contratação e liquidação; Modalidades de pagamento internacionais. 

35-36 3ª Atividade Diagnóstica. 

37-38 Avaliações substitutivas, de recuperação e compensação de ausência. 

39-40 Fechamento do semestre. 

 

Assinatura do(s) docente(s): 
Assinatura do(a) Professor(a) 

Orientador(a) de Área: 

Assinatura da Orientadora 

Pedagógica: 
 

 

LEANDRO MARTINS DA SILVA 
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