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                                          TECNOLOGIA EM COMÉRCIO EXTERIOR 
DISCIPLINAS CH SEM CHSEM 
Inglês para Negócios I 40 1  
Leitura e Produção Textual I 40 1  
Matemática 80 1  
Filosofia e Ética 80 1  
Informática Aplicada 80 1  
Teoria Geral da Administração 80 1 400 
Liderança e Negociação 80 2  

Metodologia para Elaboração de Projeto 40 2  
Sistemática de Importação e Exportação 80 2  
Comunicação Empresarial 40 2  
Direito Tributário no Comércio Exterior 40 2  
Empreendedorismo e Novos Negócios 80 2  
Contabilidade e Custos 80 2 440 
Sociologia e Multicultura 80 3  
Administração de Materiais e Patrimônio 40 3  
Teoria e Prática Cambial 40 3  
Acordos e Contratos Internacionais 40 3  
Marketing Internacional 40 3  
Logística para Comércio Exterior  80 3  
Administração Financeira 80 3  
Projeto Tecnológico I 40 3 440 
Direito de Navegação e Legislação Aduaneira  80 4  
Responsabilidade Socioambiental 40 4  
Economia e Mercado 80 4  
Matemática Financeira 80 4  
Planejamento e Gestão Empresarial 80 4  
Tecnologia Informação/LIBRAS – Optativa 40 4  
Projeto Tecnológico II 40 4 440 
Total em sala de aula 1720 
Atividades complementares 100 
Soma 1820 
Certificações  
2º semestre - Assistente de Comércio Exterior 
3º semestre - Analista de Comércio Exterior 
4º semestre - Tecnólogo em Comércio Exterior 
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Disciplina 
 
 Leitura e Produção Textual I 
 

Curso 
 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
 
1º. semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/ aula Carga Horária Semestral  -  40 h/aula 

Ementa 

Reflexão sobre a língua e seus usos em diferentes situações cotidianas. Aprofundamento da 

competência escritora e leitora. Produção, Revisão e Reescrita de Textos.  Estudo da norma 

padrão: ortografia, acentuação, uso dos tempos e modos verbais, colocação pronominal, 

conjunções e valores dos conectivos no texto, regência e crase, concordância verbal e nominal 

(principais casos); ortografia e acentuação.  Estudo da sintaxe: sujeito e predicado.  As normas 

linguísticas: variedades geográficas e socioculturais. A norma culta e o conceito de erro na 

língua portuguesa. Critérios para a conceituação de erro linguístico. Elementos da 

comunicação: funções da linguagem (Jakobson). Denotação e conotação. Diferenciação de 

fichamento, resumo e resenha.  A construção da argumentação e os aspectos étnico raciais, 

história e cultura indígena e afrobrasileira e aspectos socioambientais. Leitura e escrita de 

textos multimodais. 

Objetivo Geral: 
Aprofundar a competência  escritora e leitora dos alunos e a capacidade de empregar 
adequadamente a língua nas diversas situações de comunicação. 
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Disciplina 

 Filosofia e Ética 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

1o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h aula 

Ementa 
Desenvolver temas e assuntos de Filosofia e Ética, que possam ampliar as habilidades de 
reflexão do futuro administrador de empresas, ou seja: As noções gerais de história da 
Filosofia. A relação Sujeito-objeto. Lógica. Falácias. Dedução, Indução e Hipóteses. Filosofia da 
linguagem. Teoria do Conhecimento. Ética, Filosofia Política e Filosofia do Direito, Filosofia da 
Administração. Filosofia, Visão e Missão das empresas. 
 
Objetivo Geral: 
Proporcionar ao aluno as condições necessárias para a ampliação de sua capacidade de 
reflexão e análise crítica, da realidade vivida e reconhecida, através da Filosofia. Durante o 
decorrer do ano letivo, o aluno deverá primeiramente vencer a resistência natural em estudar 
filosofia num curso de administração de empresas para que possa gradualmente desenvolver 
três importantes pontos: a capacidade de ler, raciocinar e se expressar. 
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Disciplina 

 Informática Aplicada     

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

1o.semestre 

Carga Horária Semanal  -        4h/aula    Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Sistemas Operacionais: MS-DOS, Windows e Linux. Internet: tecnologia, uso e recursos 

disponíveis. Aplicativos para Escritório (MS-Office e Open Office): Processador de texto: Ms 

Word e Open Office Writer. Planilha Eletrônica: Ms Excel e Open Office Calc. Gerador de 

Slides (Apresentação): Ms Power Point e Open Office Impress. Noções gerais de Bancos de 

Dados: dados, informação, registro, arquivo, estruturação de banco de dados, etc. Recursos e 

aplicações para EaD. Internet, características, funcionamentos, utilização. 

 

Objetivo Geral: 

Compreender o funcionamento de recursos básicos da Informática e identificar o melhor 

recurso para cada situação presente no dia a dia de um escritório. 
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Disciplina 

 Inglês para Negócios I 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

1º  semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 
Desenvolver, nos alunos, as habilidades linguísticas seguintes: ler, ouvir (compreender) e falar 
em língua inglesa. A aprendizagem terá como foco estruturas básicas da língua inglesa para 
comunicação cotidiana e informal e o desenvolvimento de competências de leitura 
instrumental de textos com conteúdos variados. Além do desenvolvimento de autonomia e 
autodisciplina com relação ao seu aprendizado. Aprender estruturas, vocabulário, gramática e 
pronúncia relacionada às seguintes capacidades: ouvir, falar, escrever. O conteúdo aborda:  
aceitar e recusar um convite, apresentar-se, convidar alguém, cumprimentar, dar e pedir 
informações sobre nacionalidade, descrever características físicas e estado de espírito, 
descrever suas habilidades,  informar o numero do telefone e tomar notas, expressar 
preferências e opinião, falar sobre seu dia a dia, falar sobre sua profissão e para quem 
trabalha, nomear objetos de trabalho de escritório e pedir desculpas. 
 
Objetivo Geral: 
Desenvolver, nos alunos, as habilidades linguísticas seguintes: ler, ouvir (compreender) e falar 
em língua inglesa. A aprendizagem terá como foco estruturas básicas da língua inglesa para 
comunicação cotidiana e informal e o desenvolvimento de competências de leitura 
instrumental de textos com conteúdos variados. Além do desenvolvimento de autonomia e 
autodisciplina com relação ao seu aprendizado. 
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Disciplina 

Matemática        

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

1o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/aula Carga Horária Semestral   80h/aula 

Ementa 

A disciplina objetiva capacitar ao estudante para a aplicação dos conceitos e técnicas de 

álgebra, cálculo diferencial e integral em diversas situações práticas relacionadas à área da 

administração e gerenciamento. O conteúdo consiste em: Conjunto, funções, domínio, 

imagem e contradomínio, matrizes, determinantes, sistemas lineares, limite, derivada, 

integral. 

 

Objetivo Geral: 

Esta disciplina tem como objetivo geral, o ensino e a capacitação do estudante para o uso das 

técnicas de cálculo diferencial e integral, que o aluno utilizará como subsídio para assuntos 

em sua vida profissional e em outras disciplinas como fundamento para assuntos 

matemáticos mais elaborados. Para atingir este objetivo é imprescindível a revisão de 

conceitos da álgebra vistos na educação básica, bem como as propriedades operatórias da 

potenciação e radiciação e o estudo das funções e suas aplicações. 
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Disciplina 
Teoria Geral da 
Administração  

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 
 

Período 
1o. semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h /aula  
 

Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 
 
Fundamentos da Administração: Definição de TGA e sua relevância ao curso. Conceito de 
Administração. Habilidades, Técnicas e Competências do Gestor. Papéis e Funções do Gestor. 
As organizações: Definição de Empresa e Objetivo. As organizações e seus sistemas. Funções 
da administração. Recursos e objetivos das empresas. A empresa vista como um sistema; 
Níveis hierárquicos nas empresas. Teorias da administração: Ideias centrais aplicadas: 
administração científica; fordismo; administração clássica; teoria das relações humanas; 
burocracia; teoria comportamental; neoclássica; planejamento: introdução e importância; 
natureza e propósitos; etapas; métodos; princípios. 
 
Direção: conceito e natureza; autoridade e responsabilidade; delegação de autoridade; 
motivação, comunicação e liderança; qualidade de direção, processo de tomada de decisão. 
Administração participativa. Controle: conceitos básicos. Padrão de desempenho, medida, 
interpretação de resultados, ações corretivas. Cronograma e orçamento: conceitos, 
pert/COM, orçamento. Administração por objetivos, razões para uso. Coordenação: conceito, 
mecanismos e comunicação. Ambiente: Teoria dos sistemas; Abordagem contingencial; Visão 
holística; Análise (SWOT) FOFA. Plano de negócio. Tendências atuais da administração: 
Qualidade total: administração japonesa, gestão da qualidade total; Benchmarking; 
aperfeiçoamento dos processos: reengenharia, downzising. A nova administração: 
administração empreendedora; organizações que aprendem, (learning organization); 
globalização: definição, panorama geral, vantagens e riscos. administração por processos. 
 
Objetivo Geral: 
O aluno conhecerá a administração e sua evolução histórica, seus principais colaboradores e 
estudiosos, tudo isso relacionado com a aplicabilidade prática, criando uma ligação entre as 
situações de ontem e de hoje. A Teoria Geral da Administração não deve ser vista como a 
história da Administração, mas como uma forma de relacionar situações e problemas vividos 
por empresas ontem que servem, hoje, como modelo. 
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Disciplina 

Liderança e Negociação      

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

2º. semestre 

Carga Horária Semanal  -     4 h/aula Carga Horária Semestral  - 80 h/aula 

Ementa 

Para que o aluno desenvolva a competência estabelecida para esta disciplina, serão 

abordados os conteúdos seguintes: Conceito,  evolução do conceito de liderança; grandes 

líderes brasileiros: a história de Ganga Zumba e Zumbi dos Palmares; teoria dos traços, 

comportamental e situacional; quociente emocional, gerenciamento de emoções e empatia; 

adaptação do estilo de liderança à situação; o papel do líder na formação e desenvolvimento 

das equipes; a administração de conflitos; liderança e motivação; conceitos e práticas 

relativas ao papel do líder nos processos de comunicação interpessoal e habilidades que 

definem a competência comunicativa; método SCI para feedback;  líder coach. Conceituação e 

etapas da negociação; habilidades estratégicas, táticas e comportamentais; os princípios da 

comunicação; o papel do negociador no método ganha-ganha-ganha; planejamento, 

motivação, confiança e ética na negociação. 

 

Objetivos 

O objetivo principal do curso é o desenvolvimento de habilidades pessoais de liderança e 

negociação, portanto o foco estará no relacionamento do gestor com os stakeholders, que 

são atingidos pelo comportamento desse líder. Além disso, pretende-se que o participante 

conheça os principais conceitos de liderança e as teorias que dão sustentação a essas 

denominações; conheça as habilidades necessárias para o desenvolvimento da liderança  e 

reconheça  os pontos fracos e fortes na sua atuação profissional, afim de estabelecer um 

plano de ação. Possibilitar aos participantes o desenvolvimento das competências de planejar, 

estruturar, conduzir e avaliar negociações, focando a importância dos fatores emocionais e da 

valorização da pessoa nesse processo. 
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Disciplina 

Metodologia para Elaboração 

de Projeto  

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 
 

Período 

2o.semestre 

Carga Horária Semanal  -      2h/aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

O que é um projeto. Etapas de elaboração de um projeto: definição do escopo, problema a 

ser resolvido, justificativa, objetivo, cliente, produto, pessoas envolvidas, recursos financeiros, 

referencial teórico. Plágio e direito autoral. Normas ABNT. 

 

Objetivo Geral 

Elaborar um projeto de pesquisa isento de plágio e dentro das normas ABNT. 

 



EMENTAS DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 10 

 
Disciplina 

Sistemática do Comércio 

Exterior 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 
 

Período 

2o.semestre 

Carga Horária Semanal  -      4h/aula Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Utilização prática dos sistemas que integram o conjunto de procedimentos para embarque e 

desembarque de mercadorias, a formação dos preços de venda e dos custos de aquisição, a 

importância do conhecimento das normas aduaneiras vigentes. Utilização de softwares 

específicos para a Gestão de Comércio Exterior. SISCOMEX - Sistema Integrado de Comércio 

Exterior (Receita Federal). 

 

Objetivos 

Capacitar o aluno nas técnicas e rotinas dos processos de exportação e importação, e, na 

compreensão da legislação aduaneira brasileira. 

Conhecer o sistema Aduaneiro Brasileiro; 

Conhecer o processo de Exportação; 

Conhecer o processo de Importação. 
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Disciplina 

 Comunicação Empresarial 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

2o.semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/aula Carga Horária Semestral  - 40 h/aula 

Ementa 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 

os conteúdos seguintes: 

Conceitos, características e tipos de organizações; Comunicação organizacional: surgimento, 

evolução e tendências; O sistema de comunicação nas organizações; Os meios de 

comunicação nas organizações; Comunicação interna; Comunicação Integrada, Comunicação 

de Marketing como Diferencial estratégico; A responsabilidade socioambiental como fator de 

projeção da imagem da organização; Administração estratégica da comunicação e a definição 

de políticas. 

 

Objetivos 

Conhecer os principais conceitos e o funcionamento da comunicação empresarial e 

reconhecer que essa dimensão integrada à estrutura organizacional, são um dos fatores 

responsáveis pela construção da imagem organizacional no mercado. 
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Disciplina 

Direito Tributário no Comércio 

Exterior 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

2o.semestre 

Carga Horária Semanal  -      2h/aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

Sistema Tributário Nacional. Princípios Tributários. Políticas afirmativas e os aspectos 

tributários. Formas de tributação: SIMPLES Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro 

Arbitrado. Imposto sobre a Renda Pessoa Jurídica, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, 

PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Imposto sobre Importação. Imposto sobre Exportação. AFRMM 

 

Objetivos 

Conhecer o Sistema Tributário Nacional. 

Conhecer os princípios tributários, os principais tributos e as formas de tributação, a fim de 

elaborar planejamento tributário de forma ética. Conhecer e saber realizar a gestão dos 

tributos indiretos: PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI. Saber realizar as operações contábeis 

tributárias fundamentais para a gestão das empresas. Conhecer os tributos sobre o 

faturamento e os tributos que incidem em operações internacionais. Conhecer as diferentes 

formas de tributação: SIMPLES Nacional, Lucro Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado. 
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Disciplina 

Empreendedorismo e Novos 

Negócios 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

2o. semestre 

Carga Horária Semanal  -       4 h/ aula     Carga Horária Semestral  - 80 h/ aula 

Ementa 

 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 

os conteúdos seguintes: 

O perfil e a forma de atuação do empreendedor; Auto-conhecimento; Oportunidade e visão; 

O Processo empreendedor; Identificação de oportunidades; “ causation” e “ effectuation” – 

aplicação do design thinking  na análise de mercado. Lean startup.  Elaboração do Plano de 

Negócios: procedimentos para criação de uma empresa - análise de viabilidade técnico-

econômico-financeiro; Fontes de recursos; Alavancagem de Recursos. 

 

Objetivos 

Reconhecer a oportunidade e agir como empreendedor.  
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Disciplina 

 Contabilidade e 

Custos 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 

os conteúdos seguintes: 

Noções Preliminares de Contabilidade; Grupos interessados nas informações e finalidades 

para as quais se usa a informação contábil; Funções da Contabilidade; Estática Patrimonial; 

Conceito de Liquidez; Fontes de Patrimônio; Líquido e equação fundamental do patrimônio;  

Estrutura do Balanço; Procedimentos Contábeis;  Método das Partidas Dobradas; Variações 

do Patrimônio Líquido; Introdução à Demonstração do Resultado do Exercício;  Registro das 

operações normais do exercício; Regime de competência e regime de caixa; Características 

Qualitativas das Demonstrações Contábeis;  Operações com Mercadorias; Controle de 

estoques; Importância da exatidão do inventário; Fatos que alteram os valores de compras e 

vendas no estoque; Estrutura das Demonstrações Contábeis; Critérios de classificação dos 

elementos patrimoniais;  Demonstração do Resultado do Exercício; Como levantar o Balanço 

Patrimonial; Outras Demonstrações Contábeis e Notas explicativas; Pesquisa de preços da 

concorrência; Como calcular os custos dos produtos/serviços; Custeio direto e por absorção; 

Contabilização dos gastos com materiais, mão de obra e demais custos; Tratamento dos 

impostos na aquisição de materiais; Instrumentos de controle e ferramenta para tomada de 

decisões; Custeio variável; Margem de contribuição; Ponto de equilíbrio; Grau de 

alavancagem; Comparação do custo com o preço do mercado concorrente. 

 

Objetivos 

Conhecer os conceitos, as funções e as aplicações da contabilidade bem como as técnicas de 

apuração de custos, a fim de que o futuro gestor, conhecendo esse ferramental, possa 

melhorar a qualidade de sua decisão no âmbito comercial. 
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Disciplina 
Sociologia e 
Multicultura           

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
3o. semestre 

Carga Horária Semanal  -         4h/aula   Carga Horária Semestral  - 80 h/aula 

Ementa 
Antropologia geral, contemporânea e aplicada à Administração.  Cultura e indivíduo; Cultura e 
poder nas organizações. O diagnóstico da cultura organizacional. Sociologia geral e sociologia 
aplicada à Administração. Estratificação social. O indivíduo e a organização. Organização 
formal e informal. Processo de Organização do trabalho frente aos novos modelos de gestão. 
Mudança organizacional. Ideologia. O processo de globalização. Poder e burocracia.   Relações 
entre sindicatos, empresas, empregados: representatividade e negociação; Os recursos 
humanos sob uma perspectiva sociológica. A Administração e o Terceiro Setor. 
 
Objetivo Geral: 
A disciplina visa, com base no instrumental teórico da Sociologia Geral, iniciar o aluno na 
análise da realidade social. Terá como referência as principais características das teorias 
clássicas da Sociologia, suas categorias básicas, aspectos que envolvem o projeto de pesquisa 
social, visando sua posterior aplicação e relação com as análises da Sociologia do Trabalho. A 
Sociologia deve ser um instrumental para compreender sua relação com o outro nos grupos 
sociais, além da relação dele enquanto indivíduo, no trabalho e em sua profissão. 
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Disciplina 

 Administração de Materiais e 

Patrimônio 

Curso 

Tecnologia em Comércio 

Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          2 h/aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

Relevância da gestão de materiais e patrimônio. Identificação de sistemas de gestão de 

materiais utilizando conceito de lote econômico, material estratégico ou estoque técnico. 

Conhecimento de políticas de compras de bens, de modalidades de licitações e aquisição de 

patrimônios imobilizados. Aplicação de políticas e técnicas para o controle de materiais e de 

patrimônio. Caracterização de bens patrimoniais. Organização de registros patrimoniais. 

Controle de procedimentos de baixa patrimonial. Identificação e aplicação de procedimentos 

de segurança patrimonial. Dimensionamento e Controle de Estoques. Armazenamento de 

Materiais. Movimentação de Materiais. Administração de Compras. Distribuição e Transporte. 

Terceirização. 

 

Objetivos 

Proporcionar aos alunos o domínio dos principais conceitos da administração de materiais, 

patrimônio e logística e suas aplicações nas empresas. Identificar a importância da gestão dos 

materiais e logística nas empresas. Entender a influência da atividade logística no 

desempenho das empresas. Desenvolver senso crítico na análise de alternativas de logística. 
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Disciplina 

Teoria e Prática 

Cambial 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          2 h/aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

Conhecer a origem e evolução da moeda, suas funções e sua emissão desde a fixação do 

padrão ouro como lastro até os dias de hoje (fidúcia). Conhecimentos dos mercados 

financeiros internacionais, dos fluxos de capitais estrangeiros e da macroeconomia 

relacionada com as finanças internacionais. A estrutura do mercado financeiro nacional, 

conhecimento do mercado cambial mundial, possibilitando a compreensão das diversas 

variáveis que interveem nesse mercado, dos riscos envolvidos e dos meios disponíveis para 

eliminação dos mesmos. Conhecer as diferenças entre Operações de Comércio Exterior e 

Operações Cambiais; Obter informações sobre os mercados cambiais; Conhecer as moedas 

conversíveis e inconversíveis; Conhecer os regimes de taxas cambiais; Conhecer o mercado de 

câmbio brasileiro; Aprender a elaborar um contrato de câmbio; Conhecer os adiantamentos e 

financiamentos à exportação; Conhecer os financiamentos de importação; Conhecer os 

pagamentos de comissões de agente de importação e exportação; Obter informações sobre 

posição cambial. 

 

Objetivos 

Possibilitar que o aluno tenha uma visão atualizada e abrangente do sistema cambial. Aplicar 

as principais teorias e práticas do mercado de câmbio nacional e internacional; benefícios; 

questões governamentais, tais como: providências legislativas, exigências creditícias, 

determinação da capacidade de captação dos recursos; projeções de taxas; políticas fiscais e 

contábeis; estabilidade e instabilidade cambial. 
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Disciplina 

Acordos e Contratos 

Internacionais 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          2h/ aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

Operações internacionais e operações domésticas. Tipificação e características dos contratos 

de compra e venda. Instrumentos utilizados no comércio exterior. Condições de entrega: 

INCOTERMS. Condições de pagamento e análise de risco. Intervenção do agente ou 

representante. Garantias bancárias internacionais. Cláusulas especiais. Outros contratos 

derivados da operação de compra e venda. Arbitragem e outras soluções alternativas de 

conflitos. Globalização e regionalismo: conceitos, determinantes, características, impactos e 

principais agentes. Mercosul: objetivos, determinantes, aparato normativo e institucional, 

oportunidades, desafios e agenda de negociação atual (integração microeconômica, política 

comercial, negociações externas, Banco Mercosul de Desenvolvimento, infraestrutura, 

mercado de capitais, negociações internas e ampliação). Agenda de negociações da Alca: 

desempenho e indicadores econômicos e sociais comparativos, avaliação dos temas em 

discussão (acesso a mercado, investimento, serviços, compra de governo, direitos de 

propriedade intelectual, controvérsias, subsídios, antidumping e medidas compensatórias, 

agricultura e políticas de concorrência) e possíveis impactos sobre a economia brasileira. 

Agenda de Negociações Mercosul-União Europeia: desempenho e indicadores econômicos e 

sociais comparativos, avaliação dos temas em discussão (acesso a mercado e ofertas de listas 

de desgravação, outras temas), presença e atuação de empresas europeias no Mercosul, 

avaliação dos possíveis impactos sobre a economia brasileira. Acordos e contratos 

internacionais, considerando: aspectos multiculturais e socioambientais. 

 

Objetivos 

Propiciar visão ampla dos acordos e contratos internacionais. Conhecer os temas dos acordos 

e contratos internacionais; Analisar os interesses dos contratantes, à luz da jurisprudência 

recente. 
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Disciplina 

Marketing Internacional 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          2h/ aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

O ambiente internacional. Características dos mercados na economia globalizada. O composto 

de marketing nos mercados internacionais. Estratégia de acesso ao mercado internacional. 

Seleção de mercados, entrada e formas de operação. Estratégias de produtos e de 

comunicação no mercado global. Estratégias de preços e competitividade internacional. 

Fatores ambientais de marketing internacional. Marketing e a formação étnica do povo 

brasileiro.  Comportamento do consumidor x diferenças culturais. A Pesquisa de mercado no 

exterior. Decisões de segmentação no mercado internacional. 

 

Objetivos 

Proporcionar aos alunos conhecimentos de marketing internacional de forma estratégica, 

capacitando-os na identificação e aplicação de modelos e técnicas de planejamento, bem 

como formação do senso crítico para diagnosticar e analisar as empresas quando do 

Planejamento Estratégico para os mercados globais e domésticos. Extrapolar os 

conhecimentos de marketing para o cenário internacional; 

Compreender as principais características do ambiente internacional e sua interligação com as 

estratégias de marketing; 

Conhecer as estratégias de acesso e atuação no mercado internacional;  

Compreender as técnicas e ferramentas de suporte às empresas para estabelecimento de 

estratégias de produto e de comunicação no mercado global. 
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Disciplina 

Logística para Comércio 

Exterior 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Noções de Comércio Exterior Brasileiro. Diferentes tipos de modais: vantagens e 

desvantagens. Processo de exportação, Legislação Brasileira para o comércio exterior. 

Legislação aduaneira. Processos de exportação e importação. Incoterms. Logística de 

Desembaraço aduaneiro.  Logística Internacional. Riscos das cargas na Distribuição Física 

Internacional (DFI). Transporte internacional de cargas. Conhecer o transporte marítimo, 

aéreo, ferroviário e rodoviário. Diferentes tipos de embalagens utilizadas nas operações de 

importação e exportação. 

 

Objetivos 

Desenvolver noções básicas de comércio exterior. Associar as visões técnicas de 

importação/exportação com as exigências logísticas de abastecimento global. Desenvolver 

visão ampla de integração global da cadeia de suprimento e da legislação aduaneira. 

Adquirir Noções de Comércio Exterior Brasileiro; Conhecer a logística de exportação e 

importação; a legislação brasileira para exportações e importações; os processos 

administrativos; os   Incoterms; a logística de Desembaraço aduaneiro; a logística 

internacional; os riscos das cargas; o transporte internacional de cargas; Conhecer o 

transporte marítimo, aéreo, ferroviário e rodoviário. Conhecer os diferentes tipos de 

embalagens utilizadas nas operações de importação e exportação. 
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Disciplina 

Administração 

Financeira 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Visão geral da administração financeira. Análise do ponto de equilíbrio das operações. 

Estrutura financeira da empresa. Administração do capital de giro. Instrumentos de avaliação 

de desempenho financeiro. Financiamento de curto e longo prazo. Conceitos básicos e 

funções da administração financeira. Sistemas de informações financeiras. Administração do 

capital de giro. Financiamento de curto e longo prazos.  Abordagem de técnicas de pesquisa 

operacional aplicada. Viabilidade econômica e financeira. Análise de projetos de investimento 

para aquisição de ativo fixo: componentes, taxa interna de retorno, Payback, Valor Presente 

Líquido. 

 

Objetivos 

Ao final da disciplina, o aluno terá adquirido uma visão geral da administração financeira e 

orçamentária. Prover o aluno de informações para a Administração Financeira por meio de 

conceitos e técnicas atuais que possam otimizar a gestão, minimizando riscos e maximizando 

resultados.  

Desenvolver a capacidade de reconhecimento e análise dos problemas financeiros, avaliação 

da situação econômico-financeira e gestão correta dos seus ativos. Definição, elaboração e 

administração do orçamento público integrado, bem como familiarização do aluno com os 

tópicos mais atuais da administração financeira. 
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Disciplina 

Projeto Tecnológico I 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

3o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          2h/ aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 

A disciplina consiste em, de forma interdisciplinar, desenvolver, sob orientação do professor, 

um projeto de um produto, serviço ou processo no campo tecnológico de estudo. O projeto 

inicia-se em Projeto Tecnológico I e finaliza-se em Projeto Tecnológico II. 

 

Objetivos 

Desenvolver no futuro gestor a capacidade de elaborar projetos empresariais, dado que as 

organizações estão cada vez mais atuando sob projetos, a fim de manter sintonia com o 

mundo de alta competição, de mudanças rápidas e de adaptações constantes, considerando 

aspectos culturais, étnicos e de sustentabilidade econômica, ambiental e social. 

 



EMENTAS DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 23 

 
Disciplina 

Direito de Navegação e Legislação 

Aduaneira 

Curso 

Tecnologia em Comércio 

Exterior 

Período 

4o.Semestre 

Carga Horária Semanal  -          4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80h/aula 

Ementa 

Apresentar as principais noções do Direito Público e Privado. Apresentar uma visão geral do 

direito da navegação e da prática das principais questões relacionadas ao sistema aduaneiro 

vigente. Problemas práticos oriundos do desconhecimento jurídico. Personagens do direito 

marítimo. Tipos de contratos usuais. Responsabilidades: transportador marítimo, 

embarcador, importador, operador portuário. Acidentes da navegação. 

 

Objetivos 

Conhecer os conceitos fundamentais do direito da navegação e prática aduaneira; Conhecer o 

direito Portuário; Introdução ao Direito Internacional público e privado; Direito Regulatório do 

Transporte Aquaviário e da Atividade Portuária; Direito do Trabalho Portuário e Marítimo; 

Direito aduaneiro. Descrever os fatores que devem ser observados antes de fechar contratos 

de afretamento marítimo ou aéreo; e os trâmites do credenciamento naval junto aos órgãos 

competentes; identificar as responsabilidades civis do armador por atos ou fatos a bordo. 

 



EMENTAS DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 24 

 
Disciplina 
Responsabilidade 
Socioambiental 

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           2h/aula Carga Horária Semestral  -  40h/ aula 
Ementa 
Apresentação do conteúdo do curso. Quais são as bases da RSA? De que modo pode existir 
Governança com Sustentabilidade? Como se dá a relação com fornecedores, clientes e 
comunidade, dentro da lógica da RSA? Como gerir os recursos naturais e os resíduos, nessa 
ótica?   
 
Objetivo Geral: 
Destacar através de quais critérios as organizações colocam a RSA dentro de suas estratégias 
de negócios e auxiliar o estudante na percepção desses critérios. 
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Disciplina 
Economia e Mercado 

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/aula 
 

Carga Horária Semestral  -  80h/ aula 

Ementa 
 
Para que o aluno incorpore a competência estabelecida para esta disciplina, serão abordados 

os conteúdos seguintes: A economia como sistema social aplicada; Sistema econômico; Como 

funciona o mercado nacional e global; Teoria da produção e dos custos; Noções de 

macroeconomia; Balança de pagamento; Taxas de câmbio; A economia do Brasil hoje. A 

influência da formação étnico-racial e o desenvolvimento da economia brasileira. 

 

Objetivo Geral: 
Conhecer os fundamentos básicos da economia e mercado, para ajudar o futuro gestor a fazer 

análise de cenários  
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Disciplina 

Matemática Financeira 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80 h / aula 

Ementa 

Juros Simples, Descontos Simples, Juros Compostos, Descontos Compostos, Taxas Nominais, 

Taxas Efetivas, Taxas Equivalentes, Taxas Reais, Operações Postecipadas de Pagamentos, 

Operações Antecipadas de Pagamentos, Sistema de Amortização Francês (Price), Sistema da 

Amortização Constante - SAC, Sistema de Amortização Crescente - SACRE, Operações com 

Mercadorias, Taxa Interna de Retorno, Equivalência de Capitais na Capitalização Composta, 

Operações com Carência, Operações com Balão, Operações de Leasing, Operação 63. 

 

Objetivo Geral: 

Capacitar o aluno para a utilização da Matemática Financeira como ferramenta indispensável 

ao seu bom desempenho profissional, seja como executivo financeiro em empresas 

comerciais, industriais, instituições financeiras ou como administrador do seu próprio negócio. 

Desenvolver a capacidade de raciocínio, tornando-o capaz de extrair conclusões corretas das 

diversas situações que o mercado financeiro apresenta. 

 

 



EMENTAS DO CURSO DE COMÉRCIO EXTERIOR 

 27 

 
Disciplina 

Planejamento e Gestão 

Empresarial 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

4o. semestre 

Carga Horária Semanal  -           4h/ aula Carga Horária Semestral  - 80 h / aula 

Ementa 

O novo ambiente de negócios e seus impactos no planejamento estratégico das 

organizações.Evolução do planejamento. Planejamento e gestão estratégica. Estratégia nas 

organizações, produtos/serviços e clientes. Visão estratégica do negócio. Missão Institucional. 

Análise de cenários. Análise do ambiente interno, análise do ambiente externo. Modelo das 5 

forças de Porter. Matriz BCG. Modelo de Negócio. Configurações. Matriz de oportunidades X 

ameaças. Vantagens Competitivas. Visão do Futuro. Estratégia Competitivas. Tipos de 

estratégias empresariais frente ao cenário. O processo de elaboração do planejamento 

estratégico. Execução do Planejamento Estratégico: problemas e soluções 

 

Objetivo Geral: 

Ao final do curso, o aluno estará sensibilizado para a necessidade de a organização fazer seu 

planejamento estratégico, conhecer as principais escolas de planejamento e saberá como 

elaborar o planejamento estratégico de uma organização. 
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Disciplina 
Tecnologia da Informação 
(optativa)        

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
4o.semestre 

Carga Horária Semanal  -    2 h/ aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

Ementa 
A área de TI. As transformações sociais diante da tecnologia. Tecnologias da informação e da 

comunicação no contexto organizacional. Internet. Mídias sociais. Serviços da web. Tendências 

de softwares e aplicativos. Sistemas móveis. Big data. Data mining. Data warehouse. Gestão 

estratégica da TI. Governança de TI. 

Objetivo Geral 
Conhecer o estado atual e as tendências futuras das tecnologias de informação para o 

contexto organizacional. 

Específico:  
Reconhecer as transformações que as tecnologias provocaram na sociedade; 

Identificar o papel estratégico da área de TI dentro das organizações; 

Conhecer os diversos recursos e serviços disponíveis na web; 

Conhecer como obter resultados a partir de dados; 

Identificar o potencial das mídias sociais para os negócios; 

Aplicar elementos da gestão estratégica da TI; 

Conhecer a metodologia de Governança de TI; 

Analisar as tendências futuras na área das tecnologias 
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Disciplina 
 LIBRAS (optativa) 

Curso 
Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 
4o.semestre 

Carga Horária Semanal  -    2 h/ aula Carga Horária Semestral  - 40h/aula 

 
Ementa 
 
A organização e o fortalecimento de subsídios teóricos e práticos aos formadores e 

multiplicadores da Língua de Sinais (nesse caso os intérpretes e profissionais que atuam em 

salas especiais e/ou inclusiva) estruturá-los de uma forma que possam se sentir mais seguros 

de seus trabalhos e abordagens pedagógicas sobre a surdez, de estudos na graduação. 

 
Objetivos 
 
Conceber que a diversidade entre as pessoas precisam de profissionais que tratem das 

questões referentes a Língua de Sinais Brasileira – LIBRAS; Capacitar a habilidade de reflexão 

sobre a questão das múltiplas linguagens, assim como a Gramática da Língua de Sinais; 

Fornecer habilidades para desenvolver as questões pertinentes ao ensino da Língua de Sinais. 
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Disciplina 

Projeto Tecnológico 

II 

Curso 

Tecnologia em Comércio Exterior 

Período 

4º. semestre 

Carga Horária Semanal  -   2h/aula         Carga Horária Semestral  -   40h/aula 

Ementa 

A disciplina consiste em desenvolver de forma interdisciplinar, sob orientação do professor-

orientador de Projetos e do professor-coordenador dos Trabalhos de Conclusão de Curso, um 

projeto de um produto, serviço ou processo no campo tecnológico de estudo. O projeto inicia-

se em Projeto Tecnológico I e finaliza-se em Projeto Tecnológico II. 

 

Objetivos 

Desenvolver no futuro gestor a capacidade de elaborar projetos empresariais, dado que as 

organizações estão cada vez mais atuando sob projetos, a fim de manter sintonia com o 

mundo de alta competição, de mudanças rápidas e de adaptações constantes. 
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ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

Carga Horária: 100 h 

Objetivos: As Atividades Complementares têm como objetivo promover a diversidade 

e enriquecer a formação durante a graduação, por meio da participação do aluno em 

vários tipos de eventos essenciais à formação do profissional, visando à ética e sua 

autonomia. 
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