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1. Apresentação 

O presente documento constitui-se no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) Superior de 

Tecnologia em Comércio Exterior (COMEX), oferecido pelo Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) 

Campus Pontes e Lacerda. Este projeto está fundamentado nas bases legais e nos princípios 

norteadores explicitados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº 9394/1996) nos 

artigos 43 a 57 do seu Capítulo IV e no conjunto de leis, decretos, pareceres e referenciais 

curriculares que normatizam a Educação Profissional e o Ensino Superior no sistema educacional 

brasileiro; no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, instituído através Portaria MEC 

10/2006, que se configura como um importante mecanismo de organização e orientação da oferta 

nacional dos cursos de tecnologia de nível superior; e, por fim, na missão do IFMT disposta no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2010) que tem como objetivo 

proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística, nos vários 
níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, 
inclusiva e democrática, pautada no desenvolvimento socioeconômico local, 
regional e nacional, preparando o educando para o exercício da profissão e 
da cidadania com responsabilidade ambiental (p.25). 

 

Um dos grandes direcionadores deste projeto é o desejo de oferecer um curso que 

assegure uma formação geral de qualidade associada a uma qualificação profissional sólida. Esta 

proposta de ensino implica e significa uma concepção de educação que atenda a finalidade essencial 

de formar sujeitos autônomos, protagonistas da cidadania ativa, tecnicamente capazes de responder 

às demandas da produção do conhecimento e aptos a dar prosseguimento aos estudos. Não deve, 

desta forma, “fabricar” técnicos, mas sim formar cidadãos com capacitação técnica. 

Neste cenário, serão valorizados aspectos clássicos do conhecimento articulados aos 

conhecimentos específicos da área técnica, de modo que sejam desenvolvidos os atributos 

intelectuais dos alunos para saberem lidar com a complexidade do mundo do trabalho e estarem 

preparados para a vida. O grande desafio a ser enfrentado na busca de cumprir essa função é o de 

formar profissionais que sejam capazes de lidar com a rapidez da produção dos conhecimentos 

científicos e tecnológicos e de sua transferência e aplicação na sociedade em geral e no mundo do 

trabalho, em particular. 

 

2. Perfil Institucional 
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), foi criado 

nos termos da Lei nº. 11.892/08, por intermédio da integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Mato Grosso, do Centro Federal de Educação Tecnológica de Cuiabá e da Escola 

Agrotécnica Federal de Cáceres. Atualmente o IFMT possui no Estado de Mato Grosso onze campi 

em funcionamento e três em etapa de implantação.   

Constitui como missão do IFMT oferecer uma educação profissional e tecnológica pública, 

gratuita e de qualidade. A instituição busca contribuir também para o desenvolvimento científico, 

tecnológico e sociocultural do país, sem perder de vista o seu caráter inclusivo e sustentável. 

Sendo assim, a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica firma um 

compromisso de oferecer uma educação de qualidade para uma população diversificada, ou seja, 



 

IFMT- Pontes e Lacerda 
Aprovado pela Resolução do CONSUP nº 043, de 12 de setembro de 2014 

6 

inserida em diferentes estágios de formação. Uma vez que, a instituição possui na sua trajetória 

histórica uma identidade com características voltadas para as classes menos favorecidas da 

sociedade. 

2.1 Caracterização do Campus  

O Campus Pontes e Lacerda surgiu como Unidade Descentralizada (UNED) do antigo 

Centro Federal de Ensino Tecnológico (CEFET) de Mato Grosso. No ano de 2008, foi instituída a 

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica através da Lei nº 11.892. Esta Lei 

proporcionou a transformação da Unidade Descentralizada em Campus. 

Atualmente o Campus oferece as seguintes modalidades de ensino: Médio Integrado; 

PROEJA; Subsequente e Ensino Superior. Na modalidade de Ensino Médio Integrado, os cursos 

ofertados são: Química (em fase de encerramento), Gestão e Habilitação em Secretariado; 

Manutenção e Suporte em Informática, Controle Ambiental e o Curso Técnico em Edificações na 

modalidade PROEJA. 

Na modalidade subsequente são ofertados os Cursos: Técnico em Eletrotécnica; Técnico 

em Edificações (em fase de encerramento), Técnico em Química (em fase de implantação) e Gestão 

e Habilitação em Secretariado. Na modalidade de Ensino Superior são ofertados os cursos: 

Licenciatura Plena em Física, Superior de Tecnologia em Comércio Exterior e Superior de Tecnologia 

em Redes de Computadores. 

 

2.2 Dados do Campus  

Endereço: Rodovia MT-473, esquina com a Rodovia MT-246, Zona Rural. CEP: 78250-000. 

Telefone: (65) 3266-8200 

Site: www.plc.ifmt.edu.br 

CNPJ: 10.673.078/0001-20 

Portaria de Publicação DOU: Portaria Nº 4 de 06 de Janeiro de 2009 - Publicação Seção 01, 

páginas 130 a 131. 

 

3. Justificativa 

Uma cidade fronteiriça, Pontes e Lacerda, que sedia este Campus, constitui-se em cidade 

pólo de uma microrregião do Estado de Mato Grosso denominada Guaporé, em grande expansão, 

em ebulição, em que suas pequenas indústrias estão precisando de mais mercados e são 

competitivas com os países vizinhos. Uma cidade que espera do IFMT como  todo o resto do Brasil 

deve esperar, uma instituição capaz de socializar o ensino, mudar a estrutura econômica e qualidade 

de vida de uma cidade. A localização estratégica da cidade, a força de seu mercado interno, a 

vontade pelo crescimento, o apoio do IFMT traduz em um curso voltado para o desenvolvimento 

regional, capaz de se tornar referência ao oeste do Mato Grosso e ser capacitação de pessoas e 

material primordial para sucesso dos empreendimentos em Pontes e Lacerda.  

De apoio das instituições locais como legislativo, associação comercial, FIEMT, moradores, 

professores e alunos o curso de Comércio exterior se torna a chave para o progresso da região. 
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Pode-se dizer que é a ligação que faltava para o escoamento da produção e ainda orientação aos 

comerciantes, industriais e pecuaristas no que tange a atender o mercado exterior.  

É percebido atualmente nas economias dos países, bem como no cotidiano das empresas e 

das pessoas as nuances impostas pelas relações internacionais e comerciais entre países. Sendo 

assim, o Comércio Exterior passou a ser objeto de profundos estudos acadêmicos e empresariais, 

tendo em vista que representa, hoje, um dos fatores essenciais na composição do equilíbrio das 

contas nacionais e no faturamento das empresas.   

À medida que se observa a abertura econômica do país, a tendência de internacionalização 

cada vez mais intensa e a rapidez com que se processam as mudanças econômicas, políticas, 

tecnológicas, sociais e culturais, se percebe que tudo isso passa a ser de fundamental importância 

para o setor empresarial, bem como de interesse social, principalmente dentro de uma visão holística 

de sociedade e de economia.  

Diante desse contexto para o desenvolvimento pleno do Mato Grosso e Pontes e Lacerda e 

de suas instituições, a integração econômica do país é fundamental. O primeiro passo em direção à 

integração foi dado com o MERCOSUL, tratado firmado entre o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai 

em março de 1991 (posteriormente, tendo a parceria da Bolívia, do Chile e, mais recentemente, do 

Peru e da Venezuela), o qual tem estimulado estudos e debates, bem como  exigido acordos e 

ajustes em assuntos comerciais, aduaneiros, normas técnicas, política fiscal e monetária e demais 

políticas- industrial, tecnológica, agroindustrial, energético ambiental e sociocultural.  

Fatos como os acordos comerciais bilaterais, multilaterais, formação de blocos econômicos, 

acordos intrablocos, adesões à Organização Mundial do Comércio, dentre outros, têm se 

intensificado em nível mundial. Esse processo integracionista conduz a uma nova ordem econômica 

que exige dos países e seus agentes econômicos a produção com mais qualidade e produtividade de 

forma a obter vantagens competitivas frente aos demais países e blocos econômicos competidores. 

Para que essa nova ordem econômica se processe, é necessário que o governo, os empresários e as 

instituições de ensino promovam:  

a) aumento rápido, progressivo e substancial de investimentos na educação, cultura e 

aprimoramento tecnológico do povo brasileiro;  

b) aprimoramento dos conhecimentos e da prática do comércio exterior do Brasil e do 

comércio internacional em geral;  

c) melhor aproveitamento dos fatores de produção disponíveis no Brasil e o aprimoramento 

das comunicações internas e externas, promovendo um melhor desempenho, um rápido crescimento 

e um melhor aparelhamento dos setores produtivos da área primária, secundária e terciária, de modo 

a poder competir no cenário mundial;  

d) aprimoramento dos seus produtos, em qualidade, padrão e preço, obtendo, assim, 

maiores possibilidades de competição no mercado internacional;  

e) melhoria da estrutura de apoio às exportações em grande volume, investindo-se na 

remodelação e modernização dos portos, aeroportos, ferrovias, armazéns e entrepostos;  

f) disponibilização de políticas públicas e privadas de apoio e incentivo às atividades de 

comércio exterior e de modernização do setor produtivo nacional para que possa este atuar, em boas 

condições, no mercado externo;  
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g) melhor preparo das empresas (pequena, média e grande) para a competição global, 

formando, para tal, recursos humanos qualificados e preparados para essa atividade.  

A intensificação das relações comerciais entre países e suas respectivas empresas são um 

fato e uma etapa necessária para que esses Compatibilizem suas economias à escala compatível 

com o desenvolvimento internacional. Cabe, assim, à sociedade brasileira e também a outros países 

a organização de ações em torno de uma visão dinâmica e estratégica de integração que se 

preocupem com a melhoria contínua dos processos administrativos e de comércio exterior. 

Deve-se estar ciente de que preparar profissionais em Comércio Exterior na atualidade, se 

constitui numa busca permanente de manter atualizada a área de estudo voltada para os campos 

científicos, teóricos e práticos, bem como para as tendências futuras. Numa visão clara de que antes 

de pensar na melhoria da tecnologia de produto, deve-se colocar em evidência o processo de 

desenvolvimento do ser humano especialmente aquele que vai gerir o futuro dos negócios nacionais 

e do comércio exterior das empresas ou dos países, tanto no âmbito privado como no público. 

Neste sentido, o ensino em Comércio Exterior, torna-se um instrumento importante para o 

governo, possibilitando o planejamento de ações nessa área, para os empresários que cada vez mais 

necessitam ter suas empresas presentes no cenário internacional. E também para as demais 

instituições que, de algum modo, trabalham com o comércio internacional, uma vez que este ensino 

garante a contínua pesquisa e qualificação.  

Ainda cabe ressaltar que em Mato Grosso existem quatro cursos de Comércio Exterior, de 

acordo com site do MEC. Os cursos estão em Cuiabá e Rondonópolis. Com sua posição privilegiada, 

Pontes e Lacerda, por intermédio do IFMT, se dispõem apta e pronta para oferecer e oportunizar a 

sociedade novos conhecimentos, novos mercados e muitas oportunidades nunca antes desbravadas. 

Fato esse que recai sobre as cidades que fazem fronteira com a Bolívia, país que pode, 

deve e será grande parceiro comercial do Brasil. O potencial da Bolívia não ainda explorado inclui 

uma rica fonte de energia como o gás e petróleo e ainda uma imensa reserva de lithium, no Salar de 

Younes, material que se denomina combustível para o futuro próximo. 

A escolha do curso para Pontes e Lacerda, assim, justifica-se pela sua localização 

geográfica, pela capacidade produtiva da região nos seus vários setores, pela demanda social, pela 

condição nacional de expansão comercial e ainda pela capacidade do IFMT em gerir tal curso, 

apoiado a sadia presença de todos os professores necessários para a realização deste curso, a 

saber, 2 graduados em Comércio Exterior, 1 mestre em Relações Internacionais, 1 economista e 

mestre em Agronegócios, 1 Contabilista e mestre, 1 advogada, 1 mestre em geografia e 1 mestre em 

história, fazem deste curso uma representação perfeita para o presente e futuro da região de Pontes 

e Lacerda. 

 

4. Objetivo Geral  
Atuar na formação de profissionais de Comércio Exterior para a região Oeste do Mato 

Grosso, por meio da construção, análise e questionamentos acerca do conjunto de conhecimentos e 

ferramentas que favoreçam estudos relacionados a dimensões éticas e de responsabilidade social. 

Isso para incentivar o desenvolvimento de competências (saber agir): conhecimentos (saber 
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conhecer) habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser): conhecimentos (saber conhecer), 

habilidades (saber fazer) e atitudes (saber ser), agregando valores ao exercício da profissão, bem 

como desenvolver a capacidade de adaptação, capacidade de negociação, capacidade de trabalho 

em equipe, capacidade de inovação, capacidade de gestão de pessoas, capacidade de empreender 

novos negócios, capacidade de comunicação, capacidade de gerenciamento de recursos escassos, 

capacidade de raciocínio lógico, visando assegurar níveis de competitividade e de legitimidade frente 

as transformações que vêm ocorrendo no âmbito interno e externo das organizações. 

 

4. 1 Objetivos Específicos  

Criar condições atitudinais e técnicas para a compreensão da importância da visão e do 

raciocínio estratégico na definição e implementação dos princípios básicos do tecnólogo em 

Comércio Exterior; 

Oferecer, durante o processo educativo, as condições e conteúdos necessários para que o 

aluno compreenda a importância das transações cambiais dentro do contexto do comércio exterior; 

Possibilitar o aprendizado teórico e prático relativo as questões de despacho e legislação 

aduaneira, exportação, importação, contratos e logística internacional, de modo a preparar o aluno 

quanto ao exercício profissional junto às empresas públicas e privadas; 

Preparar o aluno para realizar a prospecção e realização de pesquisa de mercado, sendo 

este capaz de definir plano de ação, negociar e executar operações legais, tributárias e cambiais 

inerentes ao processo de exportação e importação;  

Formar profissional tecnólogo com mentalidade analítica e crítica dos fenômenos 

organizacionais, sendo capaz de visualizar e propor soluções aos problemas de Comércio Exterior 

(COMEX) inerentes às organizações modernas;  

Formar profissionais hábeis para atuar em equipes de trabalho e que possam atuar, com 

sucesso, na solução de conflitos interpessoais, no estabelecimento de objetivos e na definição de 

estratégias comuns aos seus integrantes;  

 Incentivar a compreensão do papel estratégico do Comércio Exterior, na definição, 

elaboração, execução e gerenciamento de projetos para os mais diferentes tipos de organizações e 

mercados; 

Criar as condições para que no processo educativo o aluno persiga o caminho indissociável 

do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

5. Diretrizes 

O curso ofertado está em conformidade com a Resolução do CNE/CP nº 3 29/12/2002 que 

institui as Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a organização e o funcionamento dos cursos 

superiores de tecnologia, fundamentado no Parecer CNE/CP 29/2002, atendendo o Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, que foi aprovado em extrato pela Portaria nº 10, de 

28 de julho de 2006, em nomenclatura, estrutura e horas para sua integralização.  
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6. Requisitos de Acesso ao Curso 

O ingresso nos Cursos Superiores do IFMT Campus Pontes e Lacerda é feita mediante 

processo de seleção e/ ou através de critérios e normas específicas de seleção definidas por 

resoluções do Conselho Superior (CONSUP), obedecida à legislação vigente. 

 O processo de seleção será realizado anualmente. O candidato ingressará no curso após 

aprovação no exame realizado pelo Campus. 

 

 7. Público Alvo 

O Curso Superior de Comércio Exterior prevê o ingresso de 35 (trinta e cinco) alunos no 

primeiro período (semestre) do curso, e organiza suas diretrizes curriculares para oferecer um curso 

no período noturno de 06 (seis) períodos no total, o que corresponde a 03 (três) anos de duração.  

Farão parte do processo seletivo do curso superior de Tecnologia em Comércio Exterior os 

alunos advindos do Ensino Médio regular, ou integrado ao técnico e/ou equivalente. E também o 

ENEM, em que os candidatos interessados em concorrer vagas aos cursos superiores devem se 

inscrever por meio do sistema de seleção unificado (SISU), do Ministério da Educação (MEC). Ou 

mesmo por transferência externa regulamentada por edital específico.  

 

8. Inscrição 

Para a realização da inscrição no processo seletivo exige-se que o candidato tenha 

concluído o Ensino Médio até a data da matrícula. 

O candidato deverá preencher no site do IFMT o formulário de inscrição. Após o 

preenchimento do questionário eletrônico, o candidato deverá imprimir o boleto bancário e efetuar o 

pagamento da taxa de inscrição. 

O candidato Portador de Necessidades Especiais deverá protocolar em tempo hábil, 

definido pelo processo de seleção, um atestado médico indicando o tipo e grau ou nível de 

necessidade, com referência ao código correspondente à Classificação Internacional de Doença 

(CID). Este deverá apresentar também um requerimento solicitando o tipo de atendimento necessário 

a ser adotado, para o caso específico, nos dias de provas. 

 

9. Matrícula 

A matrícula será efetuada na Secretaria Geral de Documentação Escolar (SGDE) em 

prazos estabelecidos no edital do processo seletivo por meio de requerimento específico 

acompanhado dos seguintes documentos: 

a) Original e Fotocópia do Certificado de Conclusão e Histórico Escolar do Ensino Médio ou 

equivalente; 

b) Original e Fotocópia do Certificado de Reservista; 

c) Original e Fotocópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; 

d) Original e Fotocópia do Documento de Identidade (RG), Titulo de Eleitor e Cadastro de 

Pessoa Física. 
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e) Fotocópia do Documento de Endereço Atualizado. 

f) Uma (1) Fotografia 3X4 recente. 

O cadastramento para a matrícula é concedido aos que tenham sido classificados em 

processo de seleção realizado pelo IFMT Campus Pontes e Lacerda. Vale frisar que, de acordo com 

a Lei 12.089/09 é vedada a vinculação simultânea de matrícula a dois ou mais cursos, exceto nos 

cursos de extensão e formação inicial e continuada de trabalhadores. 

O regime de matrícula será realizado por componente curricular com periodicidade letiva 

semestral, exceto no primeiro período do curso, onde o aluno deverá realizar a matrícula inicial em 

todas as disciplinas ofertadas. 

 

10. Transferência Interna e Externa de Acordo com Intrução Normativa 

02/2011 

Entende-se por transferência interna a migração de alunos regulares entre cursos do próprio 

Campus. Já a transferência externa é denominada como a migração de alunos de outros Campi do 

IFMT ou de discentes provenientes de cursos afins mantidos por outras instituições de ensino que 

não integrem o instituto. 

A transferência externa e interna será permitida desde que: 

A transferência seja solicitada dentro do prazo estabelecido pelo calendário Acadêmico do 

IFMT; 

O aluno tenha concluído o primeiro período do curso com aprovação em todas as 

disciplinas; 

O aluno apresente, no processo do pedido, o motivo da transferência; 

O curso pretendido seja de afinidade com o curso de origem. 

 

11. Perfil Profissional dos Egressos do Curso 

O curso de Tecnologia em Comércio Exterior busca formar profissionais habilitados para 

atuarem em atividades relacionadas ao gerenciamento de operações de comércio exterior, tais como: 

transações cambiais, despacho e legislação aduaneira, exportação, importação, contratos e logística 

internacional. Prospecta e pesquisa mercados, define plano de ação, negocia e executa operações 

legais, tributárias e cambiais inerentes ao processo de exportação e importação.  

Além disso, controla fluxos de embarque e desembarque de produtos, providencia 

documentos e identifica os melhores meios de transporte, de forma a otimizar os recursos financeiros 

e humanos para o comércio exterior. O profissional será capaz de compreender o contexto 

globalizado das relações econômicas e políticas para aprimorar as relações e fluxos comerciais entre 

o Brasil e o restante do mundo. 

Entre as suas áreas de atuação, vale destacar empresas de importação e Exportação, 

bancos, companhias de seguros e comerciais, entrepostos aduaneiros, multinacionais e empresas 

públicas. 
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Especificamente em Mato Grosso o profissional poderá atuar junto a pecuaristas, laticínios, 

confecções, agricultura e diversas outras áreas em que haja possibilidade de exportar ou importar 

produtos. 

 

12. Período Estimado para Reconhecimento do Curso 

De acordo com o Art. 35 do Decreto 5.773 de 2006 a instituição deverá protocolar o pedido 

de reconhecimento de curso no período, entre metade do prazo previsto para a integralização da sua 

carga horária e setenta e cinco por cento desse prazo. 

 

13. Organização Curricular 

O Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior está organizado em 6 (seis) 

semestres de curso, cujo a carga horária é de 1.956 horas, sendo 1.836 horas destinadas às 

disciplinas e 120 horas ao desenvolvimento do Trabalho de Conclusão do Curso (TCC). Cada 

semestre é composto por 20 semanas, as aulas serão ministradas nos 5 dias úteis da semana, caso 

haja alguma excepcionalidade poderá ser ministradas aulas nos sábados,  cada aula terá a duração 

de 50 minutos. 

A definição da carga horária do curso atende, desta forma, ao definido pelo Catálogo 

Nacional de Curso Superiores de Tecnologia, que determina uma carga horária mínima de 1.600 

horas para o curso em questão.  

Assim, o tempo mínimo para integralização do curso será de (3) três anos, já o tempo 

máximo proposto para a conclusão do mesmo são de (5) cinco anos. 

Em atendimento a Lei 9.975/99 e de acordo com o Decreto 4.281/02 a educação ambiental 

será desenvolvida como uma prática educativa integrada, contínua e permanente em todos os níveis 

e modalidades de ensino. Assim, as ações e práticas educativas envolvendo esta temática deverão 

ser realizadas com o intuito de promover a sensibilização dos estudantes frente às questões 

ambientais, bem como a sua participação nas ações em defesa da qualidade do meio ambiente.  

O Campus IFMT Pontes e Lacerda vem desenvolvendo atividades voltadas à sensibilização para as 

questões ambientais desde 2009, com a realização do “Encontro de Responsabilidade Sócio 

Ambiental”. Este evento já foi instituído no Calendário Acadêmico dos Cursos de Ensino Médio 

Integrado, Subsequente e Ensino Superior da instituição. 

 Anualmente este evento acontecerá no mês de junho, em alusão ao dia do meio ambiente. O 

Campus realizará atividades extracurriculares, englobando seminários, pesquisas, palestras, 

minicursos, gincanas e outras atividades afins no intuito de envolver a comunidade acadêmica, bem 

como socializar resultados de estudos e pesquisas realizadas ao longo do ano letivo e que tratem da 

conservação ambiental.  

Atualmente as atividades propostas neste evento estão sendo realizadas com o intuito de 

traçar um novo olhar sobre as questões ambientais no contexto local-global.  

De acordo com os preceitos da Lei 10.639/03 alterada pela Lei 11.645/08 o ensino da 

história e cultura afro-brasileira e indígena será contemplado na disciplina de Geografia Econômica e 

Mundial, pois, como determina o Artigo Nº 1 da Resolução Nº 01 de 17 de Junho de 2004 que institui 
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as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais as Instituições de Ensino 

Superior deverão incluir nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares questões e temáticas 

que dizem respeito aos afrodescendentes. 

 O Campus Pontes e Lacerda promove desde o ano de 2008, a Semana da Consciência 

Negra. Vale frisar que, este evento é proposto como uma atividade multidisciplinar que trabalha 

transversalmente com os temas das relações raciais, de gênero, juventude, educação e trabalho. 

Na sequência podemos elencar algumas atividades desenvolvidas no Campus Pontes e 

Lacerda durante a Semana da Consciência Negra nos anos de 2008 a 2011.  

Ano 2008- Realização da I Semana da Consciência Negra. Foi homenageada neste evento a 

primeira Professora negra do Município de Pontes e Lacerda a Senhora Cirila Francisca da 

Silva . 

Durante o evento foram ministradas as seguintes palestras: A Luta dos Negros no Brasil; O 

lugar da mulher negra na geopolítica: refletindo sobre os desafios das lutas contra a pobreza 

e o racismo.  

 

Ano 2009- Realização da II Semana da Consciência Negra. O Campus prestou homenagem 

neste evento a um dos mais antigos professores da instituição o Senhor Rinaldo Almeida. 

Negro, atuante dos movimentos sociais, ex-vereador na capital, ajudou na elaboração da lei 

que instituiu o feriado de 20 de novembro.  

O evento discutiu a seguinte temática em Mesa Redonda: Os negros na construção do Brasil.  

 

Ano 2010- Realização da III Semana da Consciência Negra cujo título: Brasil       África- Um 

Encontro no Guaporé 

O tema do evento foi discutido numa mesa redonda. Foi realizada também uma palestra 

sobre Diversidade Cultural. 

 

Ano 2011- Realização da IV Semana da Consciência Negra com o tema Ascensão de 

Negros no Brasil.  

Foi realizada uma conferência neste evento com a discussão dos seguintes temas: Sob a 

Égide da Ciência: Educação Escolar e Discriminação no Brasil no início do Século XX; 

Cotas Raciais. 

Os alunos do Campus inseridos nos Projetos de Pesquisa relataram as suas vivências 

acerca da temática racial e de fronteira. 

Ano 2012- Realização da V Semana da Consciência Negra em homenagem a Maria 

Dimpina Lobo Duarte.  

Foi realizada palestras com as seguintes temáticas: Diversidade Etnicorracial e Inclusão na 

Rede de Educação Tecnológica Federal, Literaturas Africanas e a Lei 11.645/08 desafios, 

percursos e (re) encontros. 

O Campus possui um Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, Indígena e de Fronteira (NUMDI). 

Foi instituído no ano de 2011, cujo regimento geral enfatiza que, um dos objetivos do núcleo é realizar 
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ações pedagógicas de ensino, pesquisa, extensão e cultura que contemplem as temáticas 

etnicorraciais, indígena e de fronteira.  

A divulgação de estudos para a sociedade civil organizada e população em geral sobre os 

temas citados acima e demais pesquisas ligadas ao Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros (NEAB) 

também constitui uma das metas do NUMBI. Estes conhecimentos são veiculados na tentativa de 

ampliar o debate e o alcance das políticas de ação afirmativas no IFMT. 

De acordo com a Resolução Nº 01 de 17 de Junho de 2004 as instituições formadoras de 

professores, bem como os Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros tem a finalidade de buscar subsídios 

e trocar experiências para elaboração de planos institucionais, planos pedagógicos e projetos de 

ensino que contemple a temática racial. 

Assim, as atividades curriculares realizadas na Semana de Consciência Negra e no NUMDI 

reforçam o cumprimento da Lei 11.645/08 que inclui no currículo oficial da rede de ensino a 

obrigatoriedade da temática história e cultura afro-brasileira e indígena. 

Atualmente o Campus está desenvolvendo um projeto de pesquisa em parceria com os 

outros 10 campi do IFMT com o intuito de realizar o mapeamento de raça/cor dos estudantes do 

IFMT. Tal ação possibilitará o levantamento de dados sobre a origem etnicorracial e condições 

socioeconômicas dos discentes. De posse destes resultados é possível formular políticas públicas 

que atendam às necessidades de grupos específicos excluídos pela sociedade. 

A realização desta pesquisa no âmbito do IFMT contribuirá para visibilizar e representar a 

comunidade estudantil na tentativa de buscar a melhoria educacional em todos os campi da 

instituição. 

As tabelas a seguir descrevem a Matriz Curricular do Curso de Comércio Exterior do 

Campus Pontes e Lacerda. Vale frisar que, no sexto semestre será ofertada a disciplina optativa com 

uma carga horária de 68 h. Nesta o discente poderá optar por fazer a disciplina de Libras ou 

planejamento estratégico. 

14. Matriz Curricular  

Primeiro Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas-aula Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

1º  

Administração Geral 4 80 68 Nenhum 

Comércio Exterior- 
Origem e Evolução 4 80 68 Nenhum 

Geopolítica 4 80 68 Nenhum 

Espanhol I 2 40 34 Nenhum 

Economia 4 80 68 Nenhum 

CARGA HORÁRIA 18 360 306  
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Segundo Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas-aula Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

2º 

Fundamentos da 
Matemática 4 80 68 Nenhum 

Informática 4 80 68 Nenhum 

Economia 
Internacional 4 80 68             Economia 

Sistemática do 
Comércio Exterior 2 40 34 Nenhum 

Metodologia da 
Pesquisa Científica 2 40 34 Nenhum 

Espanhol II 2 40 34             Espanhol I 
CARGA HORÁRIA 18 360 306  

 

Terceiro Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas-aula Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

3º 

Introdução a 
Contabilidade 4 80 68 Nenhum 

Inglês I 2 40 34 Nenhum 

Matemática 
Financeira 4 80 68 Fundamentos da 

Matemática  

Direito Empresarial 
Internacional 4 80 68 Nenhum 

Introdução à 
Relações 

Internacionais 
4 80 68 Nenhum 

CARGA HORÁRIA 18 360                    306  
 

Quarto Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas-aula Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

4º 

Teoria e Prática 
Cambial 4 80 68 Nenhum 

Inglês II 2 40 34 Inglês I 

Ética e 
Responsabilidade 
Socioambiental da 

Empresa 

4 80 68 Nenhum 

Sistemas de 
Informação 4 80 68  Nenhum 
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Quarto Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas-aula Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

Empreendedorismo 4 80 68 Nenhum 

CARGA HORÁRIA 18 360 306  
 

Quinto Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas aulas Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

5º 

Mercados 
Internacionais- 

Américas 
4 80 68 Nenhum 

Sistemática em 
Comércio Exterior- 

Importação 
4 80 68 Nenhum 

Logística 
Internacional 4 80 68 Nenhum 

Gestão Financeira 2 40 34 Matemática Financeira 

Legislação 
Aduaneira 4 80 68 Nenhum 

Trabalho de 
Conclusão do 
Curso (TCC) 

- - 60 Nenhum 

CARGA HORÁRIA 18 360 366  

 

Sexto Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas aulas Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

 
 

Sistemática em 
Comércio Exterior-

Exportação 
4 80 68 Nenhum 

Comunicação 
Empresarial 4 80 68 Nenhum 

Gestão de Custos e 
Preços no 

Comércio Exterior 
4 80 68 Nenhum 

Disciplina Optativa 4 80 68 Nenhum 

Gestão em 
Marketing 2 40 34 Nenhum 
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Sexto Semestre Componente 
Curricular 

Aulas 
semanais Horas aulas Carga Horária PRÉ-REQUISITO 

 
 

Sistemática em 
Comércio Exterior-

Exportação 
4 80 68 Nenhum 

Trabalho de 
Conclusão do 
Curso (TCC) 

- - 60 Nenhum 

CARGA HORÁRIA 18 360 366  

CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 1.836     

TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO (TCC) 120     

CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO 1.956     

 

DISCIPLINAS OPTATIVAS      

Disciplina Aulas 
Semanais 

Aulas 
Semestrai

s 

Carga 
Horária 

Semestral 
Pré-requisitos 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 4 80 68 Nenhum 

Planejamento estratégico 4 80 68 Nenhum 

 
 

 

 

 

 

15. Fluxograma  

I 
Semestre 

Administração 
Geral 

68 h 

Comércio Exterior - 
origem e evolução 

68 h 

Geopolítica 

68 h 

Espanhol I 

34 h 

Economia 

68 h - 306 h 

II 
Semestre 

 

Fundamentos 
da Matemática 

68 

 

Informática 

68 h 

 

Economia 
Internacional 

68 h 

(PRÉ-
REQUISITO 
ECONOMIA) 

Sistemátic
a do 
Comércio 
Exterior 

34 h 

Metodologia da 
Pesquisa 
Científica 
 
34 h 

Espanhol II 
(PRÉ-
REQUISITO 
ESPANHOL I 
 
34 h 

306 

III 
Semestre 

Introdução a 
Contabilidade 

68 h 

Inglês I 
 
34  h 

Matemática 
Financeira 

68 h 

(PRÉ-

Direito 
Empresari
al e 
Internacio
nal 

Introdução a 
Relações 
Internacionais 

68 h 

- 306 
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REQUISITO 

Fundamentos 
da Matemática 

68 h 

 

IV 

Semestre  

Teoria e 
Prática 
Cambial 

68 h 

Inglês II 

(PRÉ-REQUISITO 
INGLÊS I) 

34 h 

Ética e 
Responsabilida
de 
Socioambiental 
da Empresa 

68 h 

Sistemas 
de 
Informaçã
o 

68 h 

Empreendedori
smo 

 

68 h 

 

- 

306 

V 
Semestre 

Mercados 
Internacionais- 
Américas 

68 h 

Sistemática em 
Comércio Exterior- 
Importação 

68 h 

Logística 
Internacional 

68 h 

Gestão 
Financeira 

(Pré-
Requisito 
Matemática 
Financeira) 

34 h 

Legislação 
Aduaneira 

68 h 

TCC 
 
60 h 

366 

VI 
Semestre 

Sistemática 
em Comércio 
Exterior- - 
Exportação 

68 h 

Gestão de Custos e 
Preços no Comércio 
Exterior 

68 h 

Disciplina 
Optativa 

 

68 h 

Gestão 
em 
Marketing 

34 h 

Comunicação 
empresarial 

68 h 

TCC 
 
60 h 

366 

 ATIVIDADES ESPECIAIS COMPLEMENTARES 
monitoria, iniciação científica, participação e trabalhos em congressos, atividades extensionistas, estágios voluntários- somando 34 h 

    

 

16. Pesquisa e Produção Científica 

O IFMT fomentará a pesquisa científica e o desenvolvimento tecnológico em consonância 

com as políticas e diretrizes estabelecidas pelo Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura. 

As atividades de pesquisa têm como objetivo formar recursos humanos para a investigação, 

produção, empreendedorismo e a difusão de conhecimentos culturais, artísticos, científicos e 

tecnológicos, sendo desenvolvidas em articulação com o ensino e a extensão, ao longo de toda a 

formação profissional visando fomentar a produção dos alunos. 
 

17. Estágio Supervisionado 

O estágio supervisionado no Curso de Tecnologia em Comércio Exterior será facultativo, ou 

seja, não é obrigatório que o discente realize o mesmo para a conclusão do curso. Pois, de acordo 

com a Lei 11.788/08 podemos definir o estágio facultativo como aquele desenvolvido pelo estudante 

como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. 

As atividades de estágio supervisionado neste curso têm como intuito promover à 

familiarização do aluno com a realidade empresarial e a aquisição de uma visão crítica do ambiente 
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empresarial, a partir da observação do que ocorre na práxis administrativa e organizacional. Este 

estágio poderá ser desenvolvido em organizações públicas, privadas ou não-governamentais de 

qualquer ramo de atividade que realizem algum tipo de Comércio Exterior ou operações cambiais. 
As normas de regulamentação do estágio facultativo (não obrigatório) 

obedecerão a Lei Nº 11.788/08. 

18. Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 

O Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) constitui parte integrante do currículo do curso, 

sendo, desta forma, de caráter obrigatório. O TCC seguirá as normas constantes no Regulamento do 

Trabalho de Conclusão do Curso do IFMT Campus Pontes e Lacerda (em fase de elaboração), 

podendo ser desenvolvido sob a forma de Monografia ou Artigo Científico. O desenvolvimento do 

TCC corresponderá a uma carga horária de 120 horas, para efeitos de contabilização da carga 

horária total do curso. 

O desenvolvimento do TCC é regulamentado pelos seguintes critérios: 

O desenvolvimento do TCC se dará durante o quinto e sexto períodos do curso; 

Durante o desenvolvimento do TCC, o aluno será orientado por um professor pertencente 

ao quadro docente do Campus Pontes e Lacerda do IFMT. Este professor recebe a denominação de 

Professor Orientador de TCC; 

O aluno deverá elaborar e apresentar um plano de atividades, aprovado por seu Professor 

Orientador de TCC; 

O aluno deverá participar de reuniões periódicas com seu Professor Orientador de TCC; 

O aluno deverá elaborar uma produção escrita de acordo com as normas institucionais 

definidas para este fim, vigentes à época, atendendo às orientações do seu Professor Orientador de 

TCC; 

O aluno deverá realizar a apresentação do TCC no Campus Pontes e Lacerda do IFMT, 

perante uma banca examinadora, composta por no mínimo três docentes, dentre os quais, seu 

Professor Orientador de TCC; 

Durante o semestre em que se dará início o desenvolvimento do TCC, será designado um 

professor pertencente ao quadro docente do Campus Pontes e Lacerda do IFMT para desempenhar 

o papel de Professor Coordenador de TCC. A este Coordenador caberá coordenar as atividades dos 

Professores Orientadores e por registrar, administrativamente, os resultados do desempenho dos 

alunos durante a realização de seu trabalho, o que inclui a atribuição de notas, atentando-se para o 

sistema de avaliação definido para o curso, e a frequência dos alunos. 

19. Metodologia 

Os procedimentos metodológicos terão por finalidade desenvolver competências e 

possibilitar a construção de conhecimentos de forma criativa para a resolução de situações-

problemas detectadas na dinâmica da prática social e produtiva. A metodologia deve ser 

desenvolvida de forma a contemplar aspectos envolvidos nas competências cognitivas, psicomotoras 
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e socioafetivas, dando ênfase à contextualização e à prática. A metodologia de ensino do curso 

Tecnologia em Comércio Exterior deve passar a incorporar métodos atuais, adicionando novidades 

que permitam maior participação do estudante na sala de aula, através de discussões de casos 

concretos, envolvendo as matérias curriculares, podendo ter a presença de empresários, 

economistas ou profissionais de diversas outras áreas, como convidados, pesquisas individuais e em 

equipe, estágios e outros exercícios práticos. O relacionamento deve ser constante entre a teoria e a 

prática no ensino de cada disciplina do programa curricular de tal forma que os estudantes tenham 

uma porcentagem de aulas práticas, em oficinas dentre outros. 

20. Avaliação 

A sistemática de avaliação do IFMT compreende avaliações diagnóstica, formativa e 

somativa. A primeira, diagnóstica, é conceituada como a verificação do processo. A segunda, 

formativa, constitui-se na intervenção em favor da superação de problemáticas, prevenção de falhas, 

aproveitamento de oportunidades e aperfeiçoamento do processo. Por fim, a somativa é a etapa em 

que se acumulam os resultados obtidos no processo, os quais se traduzem nas médias parciais e 

finais dos sujeitos, processos e objetos avaliados. 

São considerados instrumentos de avaliação todos aqueles que permitem aos professores 

fazerem diagnósticos e intervenções em tempo hábil, com vistas ao aprimoramento do processo ou 

recuperação de estudos, incluindo-se provas escritas e orais, testes, debates, relatórios, 

dissertações, experiências práticas, demonstrações, projetos, monografias, exercícios e outros, seja 

em atividades regulares ou de rotina, seja ainda nas atividades especiais e estágios. 

O rendimento escolar do aluno será avaliado pelo seu aproveitamento, envolvendo aspectos 

cognitivos, sociais, afetivos e psicomotores através de observação contínua pelos professores, 

elaboração de portfólio, trabalhos individuais ou coletivos, provas escritas, resolução de exercícios, 

desenvolvimento e apresentação de projetos, seminários, relatórios, provas práticas e provas orais. 

A verificação da aprendizagem será realizada para cada uma das disciplinas cursadas pelo 

aluno, individualmente, e será expressa em notas, em uma escala de 0 (Zero) a 10 (Dez), sendo 

admitida uma casa decimal. 

Cada período do curso (semestre) será dividido em dois bimestres. Caberá ao professor 

responsável por cada disciplina, definir e acordar junto aos seus alunos a forma adotada para cálculo 

da nota de cada bimestre, recebendo esta nota a denominação de Nota Bimestral. 

A Média final será a média aritmética simples das notas bimestrais: 

MS = NB1 + NB2 
  2 

Onde: 
MS = Média semetral 
NB1 = Nota do primeiro bimestre 
NB2 = Nota do segundo bimestre 
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No que se refere a média final o aluno terá que obter uma nota superior ou igual a 6 (seis). 

Todavia, aqueles que não alcançarem essa média serão submetidos a uma prova final. Pós prova 

final, os alunos  terão que obter média final 5 (cinco). 

Assim, será considerado aprovado o aluno que obtiver, ao final do semestre, média 

semestral superior ou igual a 6 (seis). Caso a média semestral obtida pelo aluno seja inferior a 6 

(seis), o mesmo deverá submeter-se à Prova Final. Considerando a nota obtida na prova final, a 

média semestral do aluno será recalculada da seguinte forma: 

MF = MS + PF 
  2 

Onde: 

MF = Média final  

MS = Média semestral 

PF = Nota da prova final 

A média final calculada após a prova final substituirá a média semestral anteriormente 

obtida pelo aluno. 

Será considerado reprovado o aluno que não obtiver média final superior ou igual a 5 

(cinco) após a realização da prova final, caso esta seja necessária, ou o aluno com frequência inferior 

a 75% (setenta e cinco por cento) do total da carga horária prevista para a disciplina. 

O aluno que for considerado reprovado na disciplina desenvolvida no semestre letivo poderá 

refazê-la, a qualquer momento, desde que sejam satisfeitos seus pré-requisitos, quando pertinentes, 

e que seja respeitado o prazo para integralização do curso previsto no PPC. Não será permitida a 

rematrícula em disciplinas sem o cumprimento de seus pré-requisitos. 

21. Aproveitamento de Estudos 

21. 1 Critérios de Aproveitamento de Estudos 

O aproveitamento de estudos poderá ser concedido pelo Colegiado de Curso tendo como 

base a Normativa 02/2011 do CONSUP, mediante a análise das disciplinas dos cursos nas seguintes 

situações: 

• Quando se tratar de transferência interna, transferência externa ou transferência ex officio; 

• No caso de reingresso após abandono; 

• Caso ocorra mudança de currículo; 

• Caso o discente comprove que cursou algumas disciplinas ou realizou estágio em outros 

cursos ou Instituições de Ensino Superiores nacionais ou estrangeiras, reconhecidas e 

autorizadas; 

• Realização de estudos ou trabalho de participação em programas de pesquisa ou extensão; 

Caso o discente comprove que cursou disciplinas em Cursos Sequenciais, que conduzam a 

diploma. 
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21. 2 Avaliação de Competências  

O IFMT, quando solicitado, para efeito de certificação profissional, obedecendo à legislação 

vigente, poderá realizar avaliação de competências e habilidades profissionais anteriormente 

desenvolvidas, quer em outros cursos ou programas de desenvolvimento de pessoal, quer no próprio 

trabalho, tomando como referência o perfil profissional do curso em questão. 

A certificação deverá ser solicitada pelo interessado e esta solicitação será analisada por 

uma comissão de avaliação, composta por, no mínimo, três professores, abrangendo as áreas de 

conhecimento da(s) disciplina(s), competência(s) ou módulo(s), com a devida indicação do 

Departamento de Área em que o interessado solicitar a avaliação. 
 

22. Sistema de Avaliação do Curso 

As alterações no projeto serão propostas sempre que se verificar, mediante avaliações 

anuais, defasagem no perfil de conclusão do curso, seus objetivos e sua organização curricular. 

Sendo assim, tais modificações poderão ocorrer em decorrência das transformações científicas, 

tecnológicas, sociais e culturais existente no mercado de trabalho.  

Em suma, o projeto deverá ser avaliado periodicamente pela comunidade escolar, apoiado 

pela equipe de formulação do projeto e Núcleo Docente Estruturante (N.D.E). A Comissão de trabalho 

somente efetuará mudanças no projeto de curso com o consentimento dos Conselhos competentes. 

Além disso, quando comprada a necessidade será realizada autoavaliação através de questionário e 

pesquisa de opinião, para isto será criado grupo de trabalho com este objetivo, o curso também será 

avaliado através do ENAD e CPA. 

23. Plano de Melhoria do Curso 

AÇÃO PREVISÃO 
Ampliação do Acervo Bibliográfico do 
Curso 

2012 a 2014 

Realização de Visitas Técnicas 2012 a 2014 
Revisão do Projeto do Curso  
Ementário das Disciplinas 

2012 a 2014 

 

24. Atendimento ao Discente 

O Coordenador do Curso, juntamente com a Equipe Pedagógica do Departamento de 

Ensino (DEN), fará o acolhimento dos discentes. Este atendimento refere-se às orientações 

prestadas ao aluno durante sua trajetória acadêmica na instituição, neste caso, pode-se elencar 

dúvidas sobre o currículo do curso, direitos e deveres dos alunos, etc. O apoio pedagógico também 

será realizado pelos professores do curso através da disponibilização de horários especiais para o 

atendimento extraclasse aos acadêmicos, ocasião em que eles poderão esclarecer as dúvidas 

relativas aos conteúdos das disciplinas em andamento. 
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A instituição não possui um plano de nivelamento dos acadêmicos. Por esse motivo, a 

orientação da Equipe Pedagógica do DEN é que, caso haja necessidade desta atividade, o docente 

deverá lecionar aulas de reforço àqueles alunos que apresentarem maiores dificuldades em sala de 

aula. Nesse sentido, cabe ao docente revisar os conceitos necessários para uma melhor 

compreensão da disciplina por parte do aluno. Para esta situação os docentes poderão contar com o 

auxílio de monitores. 

Os alunos regularmente matriculados estão incluídos no Plano de Seguro Escolar da 

instituição. O seguro escolar constitui um sistema de proteção destinado a garantir a cobertura contra 

danos resultantes de acidente escolar. Considera-se acidente escolar o evento ocorrido no local e 

tempo de atividade escolar que provoque ao aluno lesão, doença ou morte. Atualmente, a instituição 

não oferece assistência odontológica ou psicológica aos discentes. 

Os discentes que possuírem necessidades educacionais especiais serão atendidos pelo 

Núcleo de Atendimento de Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais (NAPNE). São 

consideradas pessoas com necessidades educacionais especiais todas aquelas que se encontram 

em uma desvantagem social ou pessoal que reduz suas condições de concorrência competitiva nos 

processos seletivos e de permanência nos cursos em que ingressaram. 

Após a inserção dos alunos, o NAPNE dará suporte ao mesmo em suas atividades 

pedagógicas. Inclui-se neste contexto o apoio pedagógico aos docentes do curso e a compra de 

materiais didáticos-pedagógicos para atender às especificidades de todos estes discentes. As 

adequações físicas no espaço escolar serão realizadas em obediência a esta demanda e às normas 

de acessibilidade exigidas para as instituições de ensino. 

24. 1   Atendimento Domicilar ao Discente 

O atendimento domiciliar é uma estratégia que possibilita ao aluno realizar atividades 

acadêmicas em seu domicílio, quando houver impedimento de frequência às aulas na instituição. A 

atividade domiciliar caracteriza-se pela realização de exercícios, estudos dirigidos, pesquisas, 

avaliações e outras formas de trabalho a serem planejadas pelos professores da turma em que se 

encontre matriculado o beneficiário, incluindo-se a orientação presencial de professor ou professores 

no domicílio do aluno, quando possível à Instituição e imprescindível ao discente. 

É Importante frisar que durante o atendimento domiciliar serão registradas faltas ao aluno, 

mas o excedente destas faltas ao máximo permitido por disciplina não pode ser considerado motivo 

para retenção, visto que elas são legalmente justificadas e as atividades domiciliares consistem em 

compensação aos estudos regulares. 

Tendo como base o artigo 1º do Decreto 1.044 de 1969, são merecedores de tratamento 

excepcional os alunos portadores de afecções congênitas ou adquiridas, infecções, traumatismo ou 

outras condições mórbidas, determinando distúrbios agudos ou agudizados. Neste caso as situações 

específicas descritas no artigo que caracterizam a necessidade do atendimento domiciliar são as 

seguintes: incapacidade física relativa, incompatível com a frequência à sala de aula regular, desde 

que se verifique a conservação das condições intelectuais e emocionais necessárias para o 

prosseguimento da atividade escolar; síndromes hemorrágicas tais como a hemofilia, asma, cardites, 

pericardites, afecções osteoarticulares submetidas a correções ortopédicas, nefropatias agudas ou 
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subagudas, afecções reumáticas; ocorrências esporádicas impeditivas de acesso e permanência na 

escola. 

De acordo com a lei 6202/75, também são beneficiárias do atendimento domiciliar as 

estudantes com gestação a partir do oitavo mês e durante três meses ou mais, conforme as 

condições das estudantes, descritas em atestado médico. 

Os beneficiários do atendimento domiciliar deverão encaminhar ao Departamento de Ensino 

o atestado médico com o código da Classificação Internacional de Doenças (CID), comprovando a 

impossibilidade de frequência do aluno à instituição e o prazo de afastamento. 
 

25. Políticas de Controle de Evasão 

No decorrer do curso será elaborado, pela Equipe Pedagógica do Departamento de Ensino 

e pelo Coordenador do Curso, um plano de ações com o intuito de combater a evasão. Para a 

elaboração do plano deve-se tomar como base os dados registrados no Sistema Acadêmico de 

Registro Escolar (Q-Acadêmico) da instituição. 

Outras ações deverão ser realizadas para a prevenção de evasões, tais como: promoção de 

palestras, minicursos e cursos de extensão universitária; incentivo a realização de estágios não 

obrigatórios; participação em projetos de extensão universitária e pesquisa, onde os discentes do 

curso poderão ser incluídos como bolsistas de iniciação científica (PIBIC/CNPQ). Realização de 

visitas técnicas para aprimoramento do processo de ensino e aprendizagem dos discentes. 

Acredita-se ser fundamental, no decorrer do curso, a promoção de palestras para os 

discentes, a fim de que os mesmos conheçam as oportunidades que o curso pode lhes oferecer 

profissionalmente. Esta ação será concretizada mediante a participação dos alunos em eventos 

científicos da área do curso. Para este fim os alunos receberão, quando necessário, auxílio 

financeiro. 

Durante sua trajetória acadêmica os discentes em situação de vulnerabilidade social 

poderão se inscrever no programa de assistência estudantil ofertado pelo Campus conforme a 

Instrução Normativa Nº 24 de Janeiro de 2012. 
O programa de assistência estudantil consiste na concessão de auxílios aos 

estudantes na modalidade presencial de todos os níveis de ensino ofertados pela 

instituição. Este auxílio é voltado para os discentes que se encontram em situação 

de vulnerabilidade socioeconômica com o intuito de promover o desenvolvimento 

das atividades de ensino, pesquisa e extensão a esses estudantes de modo que, 

possa contribuir para a diminuição da evasão e melhoria no desempenho acadêmico 

do mesmo. 
Assim, as ações do programa de assistência estudantil no âmbito do IFMT são pautadas por 

dois eixos norteadores um de caráter geral e outro específico. O eixo de caráter geral visa atender 

preferencialmente toda a comunidade discente, já o específico é direcionado ao estudante em 

situação de vulnerabilidade social. Desta forma, as categorias de atuação do programa de assistência 
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estudantil são determinadas de acordo com o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que 

compreendem as seguintes categorias de bolsa estudantil: Alimentação, Transporte, Moradia, 

Atenção a Saúde, Cultura, Esporte, Inclusão Digital, Apoio Pedagógico, Acesso Participação e 

Aprendizagem de Estudantes com Necessidades Especiais, Transtornos Globais de Desenvolvimento 

(TGB), Superdotados, etc. 
 

26.  Diplomas 

O IFMT Campus de Pontes e Lacerda expedirá e registrará os diplomas aos alunos 

concluintes em conformidade com o inciso 3º do Art. 2º da Lei nº 11.892 de 2008 e emitirá diplomas 

aos alunos concluintes do Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior. 

Os alunos farão jus aos seus  diplomas após o cumprimento dos seguintes requisitos: 

I – cumprimento das disciplinas constantes na matriz curricular e da carga horária total do curso; 

II- cumprimento das atividades complementares, e outras normas aplicáveis; 

III - não estar em débito com a biblioteca. 

 

 

27. Quadro de Docentes  

NOME CPF TITULAÇÃO REGIME DE 
TRABALHO 

VINCULO  
EMPREGATÍCIO 

DISCIPLINA 

Cleuber da Silva Costa 554.532.526-34 Especialista 40 horas Contrato 
temporário 

Ética e Responsabilidade  

Socioambiental da Empresa 

Elvys Patrik Ferreira 
de Oliveira 

055.000.846-23 Mestre  40 horas 

 
 

 
 

Estatutário Administração Geral; 

Sistemática do Comércio  
Exterior; 

Introdução as Relações  
Internacionais; 

Empreendedorismo; 
 

Edmir Soares de Sena  621.707.161-49 Especialista  40 horas  Estatutário Administração Geral; 
Sistemas de Informação 
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Maria Cleunice 
Fantinati 

865.738.191-68 Mestre  Dedicação 
Exclusiva  

Estatutário Espanhol I; 
Espanhol II 

Nilmara Meirelles 025.607.791-61 Mestre  40 horas Contrato 
Temporário 

Economia Internacional; 
Economia  

Teoria e Prática Cambial 

Giovana Rosangela 
Ferreira Mendes 

473.958.931-15 Mestre  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Direito Empresarial  

Internacional 

Leonan Lauro Nunes 
da Silva 

831.100.971-68 Mestre  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Comércio Exterior- 
Origem e Evolução 

Tatiana Rondon 
Viegas da Silva 

966.754.031-68 Mestre  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Fundamentos da  
Matemática 

Ben-Hur Cardoso 111.043.238-00 Mestre  40 horas Estatuário Matemática Financeira 
Introdução  

a Contabilidade 

Paulo Henrique Bueno 
Lopes 

012.304.401-43 Especialista  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário  Informática   

Pedro Clarindo da 
Silva neto 

006.692.821-46 Especialista  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Informática  

Sidnei Leandro 
Albacete 

378.087.611-68 Mestre  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário  Geopolítica 

Vanderluce  Moreira 
Machado Oliveira 

474.690.051-53 Mestre  Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Inglês I 
Inglês II 

Epaminondas de 
Matos Magalhães 

005.157.981-26 Mestre Dedicação 
Exclusiva 

Estatutário Comunicação  
Empresarial  
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28. Instalações Físicas e Recursos Didáticos 

Na tabela a seguir podemos visualizar a descrição das instalações físicas oferecidas pelo 

Campus Pontes e Lacerda.  

ÁREA CONSTRUÍDA ÁREA TOTAL 

5.234,80 m² 5.0477 Ha ou 50.477 m² 

DESCRIÇÃO 
m

2
 

Departamento de Ensino/WC 16,845 

Coordenação de Cursos 57,62 

Sala de Materiais Esportivos 14,82 

Gestão de Tecnologia da Informação 77,32 

Secretária Escolar 45,92 

Gestão de Pessoas e Extensão e Relações Empresariais 45,92 

Sala dos Motoristas 57,62 

Coordenação de Pesquisa e Inovação/Vestuários 65,79 

Laboratório de Prancheta/Anexo 98,59 

Laboratório de Biologia 101,14 

Laboratório de Física/Anexo 45,92 

Laboratório de Eletrotécnica/Anexo 54,04 

Laboratório de Hardware/Vestuários 60,16 

Laboratório de Química 90,96 

Laboratórios de Informática 154,64 

Sala dos Professores 45,92 

Almoxarifado/vestuários/depósito 136,11 

Biblioteca 101,72 
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Sala de Reunião/apoio/banheiro 37,06 

Direção Geral/sanitário 22,09 

Construção Civil/anexo/sanitários 188,34 

WC Masculino e Feminino 43,88 

Gabinete da Direção 18,67 

Departamento de Administração e Planejamento 18,67 

Contabilidade 19,25 

Setor de Compras 26,87 

Protocolo 7,33 

Auditório 135,60 

Sanitários Masculino e Feminino dos servidores 22,80 

Engenharia e Gestão de Contratos 34,12 

Patrimônio 13,86 

Almoxarifado/Anexo 33,64 

Quadra poliesportiva cimentada 775,89 

Área de circulação (livre) 437,30 

Salas de Aulas – 24 salas 1096,24 

Coordenação de Comunicação e Eventos 45,92 

Sala dos Seguranças 2,97 

Sanitários/Dispensa 17,70 

Jardim 29,70 

Circulação 261,62 

Vestiário Masculino e Feminino 27,64 

Foyer 69,70 
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Cozinha 5,70 

Cantina 12,12 

Sanitários Masculino e Feminino 115,40 

Total Geral (m
2

) 
4791,14 

Tabela: Disponibilizada pelo Departamento de Administração do Campus Pontes e Lacerda (2011). 

As instalações físicas descritas acima fazem parte do prédio doado pela 

antiga escola CEPROTEC do Estado de Mato Grosso.  

 Atualmente foi construído um prédio com vinte (20) salas de aulas e quatro 

(4) sanitários, sendo dois destinados ao sexo masculino e dois para o sexo feminino. 

Tanto o prédio antigo como o novo são devidamente equipados para combate a 

incêndio. Possuem extintores de acordo com as normas do Corpo de Bombeiros. 

Estes são vistoriados e autorizados por este órgão competente.  

As salas de aula do prédio novo nas áreas de circulação possuem 

iluminação de emergência.   

 O Campus terá na sua estrutura física a existência de vagas de 

estacionamento reservadas para os portadores de necessidades especiais. Será 

construída também no bloco novo rampas de acesso conforme especificação ABNT- 

NBR 9050, nas áreas externas de forma a garantir o acesso e circulação de pessoas 

portadoras de necessidades especiais em todas as dependências da Instituição. 

As instalações físicas do Campus encontram-se em boas condições de 

conservação, atendendo adequadamente a proposta curricular do curso. Sempre 

que necessário são realizadas manutenções periódicas, no que se refere às 

instalações hidráulicas, elétricas e eletrônicas. 

Quanto aos equipamentos para uso didático segue abaixo a tabela com a 

descrição dos mesmos.  
 

Recursos Quantidade 

Retroprojetor 01 unidade 

Televisão 32 polegadas 2 unidades 

Televisão 42 Polegadas 01 unidade 
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Computadores 55 unidades nos laboratórios de Informática 

Data-show 20 unidades 

Lousa Digital 01 

Projetor de Mídia PROINFO 05 

Tabela: Disponibilizada pelo Departamento de Administração do Campus Pontes e Lacerda (2011). 

Estes equipamentos atendem as necessidades do curso satisfatoriamente, 

uma vez que, são realizadas manutenções periódicas e processuais desses 

aparelhos.  

29. Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é o órgão consultivo formado por professores de 

elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou parcial, que respondem mais 

diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto Político Pedagógico do Curso 

(PPC).  Segue anexo I I a Portaria que institui o NDE e seus membros para o Curso Superior de 

Tecnologia em Comércio Exterior do Campus Pontes e Lacerda. 

30. Ementário das Disciplinas do Curso 

I SEMESTRE 

DISCIPLINA: Administração Geral 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
                              
EMENTA 

Bases históricas para a evolução das teorias administrativas; Escola Clássica; Escola das Relações 
Humanas; Escola Burocrática; Abordagem Comportamental; Abordagem Sistêmica; Abordagem 
Contingencial; Enfoques Contemporâneos; As funções administrativas; Ética e Responsabilidade 
Socioambiental Institucional. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Prover ao estudante as condições de conhecimento sobre o surgimento e a evolução da 
Ciência da Administração. 

• Ensinar ao estudante a utiliza-se das ferramentas desenvolvidas nas diversas escolas da 
Administração, dentro do contexto no qual o mesmo está inserido. 

•  Oferecer condições para que o estudante saiba interpretar a realidade da administração em 
nosso País e no mundo, bem como valer-se destes instrumentos para o desenvolvimento 
organizacional. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATTO, Idalberto. Teoria Geral da Administração. São Paulo: Makron, 1993.  
MAXIMIANO, Antônio César Amaru. Teoria Geral da Administração: da revolução urbana a 
revolução digital. São Paulo: Atlas, 2002.  
SILVA, Reinaldo O Teorias da Administração. São Paulo: Pioneira/Thomson Learning, 2001.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
KOTLER, P., Princípios de administração e marketing. São Paulo: Pretice Hall, 2002.  
MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco configurações. São 
Paulo, Atlas, 2003.  
PEREIRA, Heitor Jose & Santos, Silvio Aparecido. Criando seu próprio negócio. Como desenvolver 
o potencial empreendedor. Brasília, SEBRAE, 1995.  
STONER, James A.F. & Freeman, R. Edward. Administração. Rio de Janeiro, LTC, 1999.  
MASIERO, Gilmar. Administração de empresas: teoria e funções. 2º Ed, São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
 
 
DISCIPLINA: Comércio Exterior – Origem e Evolução 
CARGA HORÁRIA: 68 h 

 
EMENTA 
 Teoria e Políticas de Comércio Exterior, Globalização e Integração Econômica; Integração Latino-
Americana e Mercosul; Técnicas e Procedimentos em Comércio Exterior; Mercado de Câmbio, 
Balanço de Pagamentos; Financiamento das Exportações e Importações. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 

• O aluno será capaz de identificar os fundamentos teóricos do comércio exterior, bem como o 
processo de globalização e formação de blocos econômicos. 

•  Conhecerá os mecanismos de determinações da taxa de câmbio e suas influências nas 
relações econômicas internacionais. Conhecer e aplicar as rotinas de procedimentos relativos 
ao comércio exterior. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRASIL, Banco Central do. Disponível em: http//www.bcb.gov.br.  
CARVALHO, Maria Auxiliadora e SILVA, César R. L. Economia Internacional. São Paulo: Saraiva, 
2000. Aduaneiras, 1988. 
LUDOVICO. Nelson. Comércio Exterior: Preparando a Empresa para o Mercado Global. São 
Paulo: Cengage Learning, 2002. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GAROFALO FILHO, Emilio. Dicionário de Comércio Exterior e Câmbio. São Paulo: Saraiva, 2004.  
GREMAUD, A. P; VASCONCELLOS, M. A. S.; TONETO Jr., R., Economia 
Brasileira Contemporânea. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
THORSTENSEN, Vera. OMC – As regras do comércio internacional. São Paulo: Ed. Aduaneiras, 
2001.  
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo: Ed. Atlas, 2004. 
MAZRUI, Ali A. História geral da África. Volume VIII. Brasília: Unesco, 2010. 
 
DISCIPLINA : Geopolítica 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
 
EMENTA 

 A formação do Espaço Geográfico; Os setores da atividade econômica: a formalidade e a 
informalidade; o Homem como Produtor e Consumidor; A Geopolítica e a Organização do Espaço 
socioeconômico: O capitalismo e o Socialismo; O Brasil como potência emergente; A Organização 
Regional do Espaço; A Produção Industrial e Concentração Econômica. Desigualdade social; 
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estrutura, ascensão social; desigualdades raciais na sociedade brasileira. Exclusão social da 
população negra e indígena. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Desenvolver as potencialidades cognitivas e sociais do educando, com vistas à sua 
autonomia intelectual e preparo para o exercício consciente da cidadania, preparando-o para 
o desafio de construir uma sociedade ética, democrática e justa com vistas ao ambiente 
internacional e suas nuances. 

• O mundo anárquico e suas consequências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANDRADE. Manual Correia de. Geografia econômica. São Paulo: Atlas, 12ª edição, 2ª tiragem, 
2000. 
FURTADO, Celso. Prefácio à nova Economia Política. Rio de Janeiro, Paz e 
Terra, 1976. 
MARX, Karl. Contribuição à crítica da Economia Política. São Paulo, Martins 
Fontes, 1977. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MORAES, Antônio Carlos Robert. e COSTA, Wanderly M. Geografia Crítica: a  
valorização do Espaço. São Paulo, HUCITEC, 1984. 
ROLL, Eric. História das doutrinas econômicas. São Paulo, Nacional, 1962. 
RANGEL, I. Ciclo, tecnologia e crescimento. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 
1980. 
THORSTENSEN, Vera. OMC - Organização Mundial do Comércio: as regras do 
comércio internacional e a nova rodada de negociações multilaterais. São Paulo, 
2001. 
 
DISCIPLINA: Espanhol I 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
 
EMENTA 
Introdução à fonética e fonologia aplicadas à língua espanhola. Estudo de estruturas básicas 
gramaticais em situações comunicativas: alfabeto, acentuação, substantivo, artigos, adjetivos, 
pronomes, verbos e numerais. Prática das quatro habilidades linguísticas (expressão oral e escrita; 
compreensão oral e escrita). 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Desenvolver a leitura, a compreensão auditiva, a fala e a produção escrita, aplicando o conteúdo 
gramatical, léxico e cultural aprendido na prática, das relações sociais às profissionais de atividades 
voltadas ao Comércio Exterior. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MATTE BON, Francisco. Gramática comunicativa del español: de la lengua a la Idea. Madrid: 
Edelsa, 1995.  
SADER, Emir et al. (Coord.). Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São 
Paulo: Boitempo, 2006. 



 

                                    IFMT- Pontes e Lacerda                          33 
Aprovado pela Resolução do CONSUP nº 043, de 12 de setembro de 2014 

SIGNORINI, I. (Org.) Linguagem e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicada. 
4. ed. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: FAPESP, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARIAS, S. L., Espanhol Urgente! Para Brasileiros. Rio de Janeiro: Campus, 2000.  
MARTINEZ, R., Como dizer tudo em espanhol. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  
PEREIRA, H. B. C., Michaelis: pequeno dicionário espanhol-português e português-
espanhol. São Paulo: Melhoramentos, 1992.  
SIMILO. Novo espanhol sem esforço. São Paulo: EPU, 1988.  
SERRA MARTÍNEZ, Elías. Aproximación a la poesía en español: propuestas didácticas. Brasília: 
Embajada de España, 2010. 

DISCIPLINA: Economia 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
Introdução ao estudo da ciência econômica. Evolução da ciência econômica. Problemas econômicos. 
Sistema e agentes econômicos. Introdução à microeconomia. Estruturas de mercado. Introdução à 
Macroeconomia. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Prover ao estudante as condições de interpretação e análise dos ambientes macro e 
microeconômicos. 

• Ensinar ao estudante como interpretar teoricamente a realidade econômica. Ensinar como se 
utiliza as principais ferramentas econômicas para aplicação prática no ambiente 
microeconômico.  

• Oferecer condições para que o estudante saiba interpretar a realidade econômica do País e 
mundial, bem como utilizar os indicadores macroeconômicos mais relevantes. 

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTRO, Antônio Barros de e LESSA, Carlos F. Introdução à Economia: uma abordagem 
estruturalista. São Paulo: Forense Universitária, 2001. 
PINHO, Diva B. e VASCONCELLOS, Marco. A. S. (Orgs). Manual de Economia: Equipe de 
professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2006. 
VASCONCELLOS, Marco A. S. e GARCIA, Manuel E. Fundamentos de Economia. São Paulo: 
Saraiva, 2008. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COSTA, F. Economia monetária e financeira. São Paulo: Makron, 1999.  
GALBRAITH, J. K., A era da incerteza. São Paulo: Pioneira, 1998.  
GREMAUD, A. P; VASCONCELLOS, M. A. S.; TONETO Jr. R. Economia Brasileira 
Contemporânea. 6a ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
TROSTER, R. L., Introdução à economia. São Paulo: Makron, 2002.  
KRUGMAN, Paul. Economia internacional: teoria e política. 8º Edição. São Paulo: Pearson Prentice 
hall,2010. 
 
 
 
II SEMESTRE 
 
DISCIPLINA: Fundamentos da Matemática 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
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EMENTA 
Corpo dos números reais. Equações e Inequações do 1º grau. Produtos notáveis e fatoração 
algébrica. Equações algébricas. Funções. Função exponencial. Logaritmo. Trigonometria no triângulo 
retângulo. Trigonometria no círculo. Números complexos.  Polinômios. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
• Raciocinar de maneira lógica e abstrata; Atuar nos diferentes segmentos organizacionais 

(formação generalista) 
•  Interpretar gráficos e modelos matemáticos 
•   Selecionar e classificar informações 
•   Raciocínio crítico e iniciativa para propor soluções 
•  Disposição para atualizar-se e aperfeiçoar-se constantemente 
•   Diagnosticar a atuar preventivamente em relação a problemas potenciais; 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOULOS, Paulo. Pré-Cálculo. Pearson. 
CRESPO, Antônio Arnot. Matemática Comercial e Financeira. Editora Saraiva. 
LOPES, Luiz Fernando; CALLIARI, Luiz Roberto. Matemática aplicada na educação profissional. 
Base Editorial. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BARROSO, Juliane Matsubara. Conexões com a Matemática. Vol 3. Editora Moderna.  
BUIAR, Celso Luiz. Matemática Financeira. Editora do Livro Técnico.  
DANTE, Luiz Roberto. Matemática –Contexto e aplicações. Editora Ática.  
IEZZI, Gelson; MURAKAMI, Carlos. Fundamentos de Matemática Elementar 1. Atual Editora.  
IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; DEGENSZAJN, David. Fundamentos de Matemática Elementar 11. 
Atual Editora.  
 
DISCIPLINA: Informática 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
 A informática nos negócios. A sociedade da informação. Conceitos de hardware, software e 
peopleware. Microcomputadores: Unidade central de processamento, memória e dispositivos e meios 
de E/S. Sistemas de numeração. Representação de dados. Bancos de dados. Profissões ligadas à 
computação. Sistemas de informação; sistemas de apoio à Decisão; Sistemas Especialistas. Rede e 
comunicação de dados. Sistemas operacionais. Internet. Segurança da Informação. Processadores 
de Textos; Planilha Eletrônica; Pesquisa na Internet; Criação de apresentações (slides). 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Os objetivos gerais da disciplina são em estimular o  acadêmico na percepção 
de Administrador internacional e baseado em informática. 

•  Estimular o acadêmico na criatividade como Administrador. Proporcionar ao 
acadêmico um conhecimento básico sobre Tecnologia da Informação.  

• A disciplina visa ao acadêmico uma visão geral das Tecnologias da 
Informação existentes no mercado. 

•  A disciplina visa apresentar uma forma virtual de como administra a empresa.  
• A disciplina visa estimular o acadêmico a buscar informações em vários 

veículos de informações,como, por exemplo, Internet. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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GORDON, Steven R.; GORDON, Judith R. Sistemas de informação: uma abordagem gerencial. Rio 
de Janeiro: LTC Editora, 2006. 
NORTON, Peter. Introdução à informática. São Paulo: Pearson Makron Books, 1996.  
STAIR, Ralph M. Princípios de Sistemas de Informação: uma abordagem gerencial. Rio de Janeiro: 
LTC Editora, 1998. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane Price. Sistemas de informação com Internet. Rio de 
Janeiro: LTC Editora, 1999.  
O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. São 
Paulo: Saraiva, 2003.  
REBOUÇAS DE OLIVEIRA, Djalma de Pinho. Sistemas de informações gerenciais: estratégicas, 
táticas, operacionais. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2007.  
TURBAN, Efraim; RAINER Jr., R. Kelly, POTTER, Richard E. Administração de tecnologia da 
informação. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
IEZZI, Gelson. Informática. São Paulo: Atual,1997. 
 
DISCIPLINA: Economia Internacional      
CARGA HORÁRIA: 68 h 
PRÉ-REQUISITO: Economia 
 
EMENTA 
 Origem das teorias do comércio internacional. Teorias de comércio internacional. Políticas de 
comércio. Câmbio e Balanço de pagamentos. 

 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Possibilitar aos alunos o conhecimento das principais teorias do comércio internacional, bem como 
torná-los aptos a tratar com questões outras que não as de comércio exclusivamente, destacando-se 
aí os problemas relacionados com os pagamentos internacionais e com as questões que envolvam 
transferências financeiras. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CARVALHO, Maria Auxiliadora de e SILVA, César Roberto Leite da.  Economia Internacional. São 
Paulo: Saraiva, 2006. 
GONÇALVES, Reinaldo. Economia Política Internacional. Rio de Janeiro: Campus, 2010. 
KRUGMAN, Paul e OBSTFELD, Maurice. Economia Internacional: Teoria e Política. Makron Books. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, E. L. Introdução a pesquisa operacional, São Paulo: LTC 3ª Edição - 2004  
BAUMANN, Renato; CANUTO, Otaviano; GONÇALVES, Reinaldo. Economia internacional. Rio de 
Janeiro: Campus, 2009. 
MORAES, A. G. Economia e tecnologia de transporte marítimo. RJ., Ed. Almeida Neves. 
Ministério dos Transportes – Secretaria de Transportes Aquaviários – Anuário Estatística de 
Transporte Aquaviários, Brasilia-DF, 2004.  
SILVA, E.M., GONÇALVES, V., MUROLO, A.C., Pesquisa operacional para os cursos de: 
economia, administração e. São Paulo: 3ª Edição Ed. Atlas, 1998.  
ADDA, J. As origens da globalização da economia. Barueri: Manole,2004. 
 
 

DISCIPLINA: Sistemática do Comércio Exterior 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
 
EMENTA 
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 Introdução ao Comércio Internacional; Gestão da Cadeia de Suprimentos; Infraestrutura Logística 
Internacional; Contratos Internacionais; Transporte Marítimo Internacional; Contrato de Afretamento; 
Transporte Aéreo Internacional; Transporte Internacional Terrestre e Multimodal; Mulmodalismo. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 A disciplina visa aportar ao acadêmico uma visão geral sobre o funcionamento do mercado 
internacional, o processo de internacionalização de empresas e as práticas de comércio exterior, bem 
como os seus reflexos sobre o desenvolvimento das nações e sobre o comportamento das 
organizações. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
KEEDI, Samir – Abc do Comércio Exterior abrindo as primeiras páginas. São Paulo, Ed. 
Aduaneiras 2003. 
MALUF , Sônia Nagib. Administrando o Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo, Ed. Aduaneiras 
2003. 
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. São Paulo, Ed. Atlas, 2004. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CACNER, L. R., Marketing internacional para brasileiros. 2º ed. São Paulo: Aduaneiras, 1993.  
INTERNATION CHANBER OF COMMERCE. INCOTERMS. São Paulo: Aduaneiras, 1992.  
LEAL, A. M., Compendio de terminação do comércio internacional e transporte marítimo. São 
Paulo, Ed. Aduaneiras, 1993.  
SOARES, C.C. Introdução ao Comércio Exterior: Fundamentos Teóricos do Comércio 
Internacional. São Paulo: Saraiva, 2004.  
 
 
 
DISCIPLINA: Metodologia da Pesquisa Científica 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
 
EMENTA 
 Ciência e conhecimento científico. Métodos científicos. Tipos de Pesquisas. Projeto de Pesquisa. A 
leitura e interpretação de textos na vida acadêmica. Técnicas de leitura: analise textual, temática, 
interpretativa e problematização. Métodos de estudo: fichamento, resenhas e mapa conceitual. As 
normas da ABNT e sua aplicação na organização do trabalho científico. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Proporcionar aos acadêmicos do curso de engenharia florestal, a construção e aplicação de 
conhecimentos teóricos e práticos fundamentados na metodologia científica para o planejamento, 
implantação, avaliação, interpretação e redação de trabalhos científicos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BOAVENTURA, E. Metodologia da Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 
GIL, A. C. Como Elaborar Projetos de Pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 
MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Metodologia do Trabalho Científico. 6. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a prática de fichamentos, resumos, resenhas. 7. ed. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PÁDUA, Elisalute  Mataldo Marchesini de. Metodologia da pesquisa: abordagem teórico-prática. 
São Paulo: 2002. 
RUDIO, Franz Victor. Introdução ao Projeto de Pesquisa. 32. ed. Petrópolis – RJ: Vozes, 2004. 
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SANTOS, Antônio Raimundo. Metodologia Cientifica: a construção do conhecimento. Rio de 
Janeiro: DP & A, 2004. 
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT: Comentadas para trabalhos científicos. 2 º Edição. 
Curitiba:Juruá, 2007. 
 
DISCIPLINA: Espanhol II 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
PRÉ-REQUISITO : Espanhol I 

EMENTA 
 Introdução à fonética e fonologia aplicadas à língua espanhola. Estudo de estruturas básicas 
gramaticais em situações comunicativas: alfabeto, acentuação, substantivo, artigos, adjetivos, 
pronomes, verbos e numerais. Prática das quatro habilidades linguísticas (expressão oral e escrita; 
compreensão oral e escrita). 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Proporcionar ao aluno o conhecimento teórico e prático necessário ao correto aprendizado e mais 
ampla interação com o conteúdo proposto; tornando este apto a identificar e desenvolver os muitos 
elementos constantes da Língua Espanhola, como um todo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
MATTE BON, Francisco. Gramática comunicativa del español: de la lengua a la Idea. Madrid: 
Edelsa, 1995. 2 t. 
SADER, Emir et al. (Coord.). Enciclopédia contemporânea da América Latina e do Caribe. São 
Paulo: Boitempo, 2006. 
SIGNORINI, I. (Org.) Língua(gem) e identidade: elementos para uma discussão no campo aplicada. 
4. ed. Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: FAPESP, 2006. 
  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARAGÓN, M C; GILI, Ó C y BARQUERO, B L. Pasaporte Ele. Niveles A1/A2/B1/B2. Colecciónes con 
4 libros. Edelsa: Madrid, 2008 
DIAZ, M. Dicionário Santillana para estudantes: Espanhol Português/ Português-Espanhol com 
CD-ROM. Moderna/ Santillana, 2008.  
GONZÁLEZ HERMOSO, A. Conjugar es facil. Madrid, Edelsa, 2000. 
MORENO, C; FERNÁNDEZ, G E. Gramática contrastiva del español para Brasileños. Madrid: 
SGEL, 2000. 
BRUNO, Fátima Cabral. Hacia el español – curso de lengua y. 2 º Ed, São Paulo: Saraiva, 2002. 
 
 

III SEMESTRE 

DISCIPLINA: Introdução a Contabilidade 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
 
EMENTA 
 Campo de Atuação. Objeto da Contabilidade. O patrimônio: estrutura e variação. Registros 
contábeis. Despesas e receitas. Balanço Patrimonial. Plano de Contas. Indicadores Econômicos e 
Financeiros. 

 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 O principal objetivo desta disciplina será possibilitar ao aluno a compreensão do Direito Internacional 
Privado, para fornecer uma visão ampla e geral sobre os principais aspectos do sistema de direito 
internacional privado brasileiro, de modo que adquira os conceitos e o instrumental teórico necessário 
à compreensão a aplicação a casos práticos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ASSAF NETO, Alexandre. Estrutura e Analise de Balanços. São Paulo: Atlas, 1989. 
BRUNI, A. L.; FAMÁ, R., Gestão de Custos e Formação de Preços: com aplicações na calculadora 
HP 12C e Excel (Série Finanças na Prática). 3a ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
IUDICIBUS, Segio, et alli. Contabilidade Introdutória. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BOUZADA, C. F. Custo do Transporte Coletivo por Ônibus. São Paulo: Com Arte, 2004. 
KAPLAN, R. S.; COOPER, Robin. Custo e Desempenho: administre seus custos para ser mais 
competitivo. São Paulo: Futura, 1998.  
 MARTINS, E. Contabilidade de Custos. 9a ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
OLIVEIRA, L. M.; PEREZ JR, José Hernandez. Contabilidade de Custos para não Contadores. 2a 
ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
SILVESTRE, W. C. Sistemas De Custos ABC: Uma Visão Avançada para Tecnologia de Informação 
e Avaliação de Desempenho. São Paulo: Atlas, 2002.  
FAVERO,  Hamilton Luiz. Contabilidade: Teoria e prática. Volume 2. São Paulo: Atlas,1997. 
 
 

DISCIPLINA: Inglês I 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
 
EMENTA 
 Introdução às habilidades de compreensão e produção oral e escrita por meio de funções sociais e 
estruturas simples da língua. Ênfase na oralidade, atendendo às especificidades acadêmico-
profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua inglesa. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• O aluno deverá ser capaz de compreender instruções, informações, avisos, textos curtos e 
descrições de produtos. 

•  Apresentar-se, fornecendo informações pessoais, cotidianas e corporativas. Descrever locais 
e pessoas.  

• Preencher formulários com informações pessoais e profissionais.  
• Dar e anotar recados.  
•  Utilizar números em contextos diversos para anotações de horários, datas e locais.  
• Entender diferenças básicas de pronúncia.   

 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
HUGES, John et al. Business Result Business Result: Elementary Student Book Pack. Oxford, 
New York: Oxford University Press, 2009. 
PINHO, M. O. de M., Dicionário de Termos de Negócios: Português/Inglês, Inglês/Português. 3ª 
Ed. São Paulo: Atlas, 2005.  
RICHARDS, Jack C. Interchange: Student’s Book Intro. Third Edition. Cambridge: Cambridge 
University Press, 2008.  
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BERTIN, J C. O inglês no transporte e na logística. 2a. reimpressão. Aduaneiras, 2003. 
LONGMAN. Dicionário Longman Escolar para Estudantes Brasileiros. Português-Inglês/Inglês-
Português com CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as novas regras de Ortografia. São Paulo: 
Pearson Education do Brasil, 2008. 
MICHAELIS. Dicionário escolar inglês-português/português-inglês. São Paulo: Melhoramentos, 
2001.  
MUNHOZ, R., Inglês instrumental: módulo I (Programa Profissão). São Paulo: Textonovo, 2002.  
MUNHOZ, R., Inglês instrumental: módulo II (Programa Profissão). São Paulo: Textonovo, 2002.  
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DISCIPLINA: Matemática Financeira 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
PRÉ-REQUISITO: Fundamentos da Matemática 
 
EMENTA 
Juros e capitalização simples. Capitalização composta. Descontos. Equivalência de taxas. Série de 
Pagamentos. Métodos de avaliação de fluxo de caixa. Sistemas de amortização.  
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Capacitar o aluno a realizar cálculos financeiros e a tomar decisões que sejam comprovadamente 
vantajosas do ponto de vista das finanças.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ASSAF NETO, A. Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 2009. 
VERAS, Lilia Ladeira. Matemática Financeira. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
COTTON, D; FALVEY, D; KENT, S. Market Leader. Elementary Business English. 
Course Book with MultiRom - Audio CD New Edition. Longman / Pearson Education, 
2008 
HUGHES, J. Telephone English. Macmillan, 2006 
LONGMAN. Dicionário Longman Escolar para Estudantes Brasileiros. 
Português-Inglês/Inglês-Português com CD-Rom. 2ª Edição: Atualizado com as 
novas regras de Ortografia. Pearson Brasil, 2008.  
LONGMAN. Longman Gramática Escolar da Língua Inglesa com CD-Rom. 
Pearson Brasil, 2007. 
VIEIRA SOBRINHO, José Dutra. Matemática Financeira. 7ª Edição, São Paulo: Atlas,2006. 

 
 
 
DISCIPLINA: Direito Empresarial Internacional 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
 Norma de Direito Internacional Privado e seu funcionamento. Ordem internacional 
pública. Regime jurídico brasileiro comparado ao Direito Internacional Privado. 
Execução de sentença estrangeira. Carta rogatória. Estrutura do Comércio Mundial 
e seu ordenamento jurídico; OMC - acordos multilaterais e plurilaterais; comércio de 
mercadorias; comércio de serviços; comércio de propriedade intelectual; solução de 
controvérsias.  
 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 O principal objetivo desta disciplina será possibilitar ao aluno a compreensão do Direito Internacional 
Privado, para fornecer uma visão ampla e geral sobre os principais aspectos do sistema de direito 
internacional privado brasileiro, de modo que adquira os conceitos e o instrumental teórico necessário 
à compreensão a aplicação a casos práticos. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTRO, A. Direito Internacional Privado. Forense, 2005.  
ELIAS, P S.Contratos Eletrônicos e Formação do Vínculo. Aduaneiras, 2008.  
PEREIRA, B Y. Curso de Direito Internacional Publico. Saraiva, 2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
MOURA, G. B. Direito de Navegação em Comércio Exterior. São Paulo: 
Aduaneiras, 1991.  
MENDONÇA, F. Direito dos Transportes. São Paulo: Saraiva.  
SERETTE, C. F. Noções de Direito. São Paulo: Texto Novo, 2003.  
OLIVEIRA, J. Constituição da República Federativa do Brasil. São Paulo: 
Saraiva, 2002.  
MEDAUAR, Odete. Constituição Federal coletânea de legislação. 7º Ed, São Paulo: RT, 2007. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de direito administrativo. São Paulo: Malheiros, 2007. 
 
DISCIPLINA: Introdução a Relações Internacionais 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA:  
O que são as relações internacionais; Os Atores Internacionais; Considerações sobre o Sistema 
Internacional; Globalização, Integração regional e blocos econômicos; Temas da Agenda 
Internacional Contemporânea. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA: 
Entender as estruturas e o funcionamento dos organismos internacionais e suas relações com o 
contexto político-social e econômico brasileiro; 
Analisar a gestão das políticas de desenvolvimento socioeconômico no Brasil no contexto da 
Globalização; 
Identificar a viabilidade de abertura de mercados externos e parcerias internacionais; 
Compreender a dinâmica das Relações Internacionais contemporâneas como a formação de blocos 
de integração econômica e o fenômeno da globalização. 
 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ARON, R. Paz e Guerra entre as Nações. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2002. 
BRIGAGÃO, C. Estratégias de Negociações Internacionais. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001. 
BULL, H. A sociedade Anárquica. 1° ed. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo, 
2002. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CAVUSGIL, S. Tamer; KNIGHT, Gary; RIESENBERGER, R. John.  Negócios 
Internacionais: estratégia, gestão e novas realidades. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2010. 
CIGNACCO, B R. Fundamentos de Comercio Internacional. Saraiva, 2008 
DUROSELLE, J. B. Todo Império Perecerá. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, 2000. 
SILVA, J. Ultemar da. (Org.). Gestão das Relações Econômicas Internacionais e 
Comércio Exterior. 01 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2008. 
 
 
IV SEMESTE 
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DISCIPLINA: Teoria e Prática Cambial 
CARGA HORÁRIA: 68h 
 
EMENTA 
 Introdução ao Estudo de Câmbio. Conceito. Estrutura do mercado de câmbio no Brasil. 
Funcionamento de mercado de câmbio. Modalidades de pagamento. Câmbio na exportação. Compra 
de câmbio pelo banco. Financiamento na importação. Venda de câmbio pelo banco. Liquidação de 
câmbio em moeda. Câmbio financeiro. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Transmitir aos alunos conhecimentos teóricos e práticos atualizados da troca de moeda estrangeira 
por moeda local e vice-versa. Apresentar todos os tipos de modalidades de uma operação de câmbio. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
CASTRO, José Augusto de. Exportação: aspectos práticos e operacionais. São Paulo: Aduaneiras, 
2010. 
 LUNARDI, Ângelo Luiz. Operações de Câmbio e Pagamentos Internacionais no Comércio 
Exterior – São Paulo, Ed. Aduaneiras, 2000. 
RATTI, Bruno – Comércio Internacional e Câmbio – São Paulo, Ed. Aduaneiras. 2001, 11ª edição. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
ARAÚJO, C. R. V., Matemática Financeira. São Paulo: Atlas, 1993.  
BIZELLI, João dos Santos. Importação: Sistemática administrativa, cambial e fiscal. São Paulo: 
Aduaneiras, 2006.   
DIAS, R; RODRIGUES, W. Comercio Exterior: Teoria e Gestão. Atlas, 200 
GARCIA, Luiz Martins.  Exportar: rotinas e procedimentos, incentivos fiscais e formação de preços. 
São Paulo: Aduaneiras, 2000. 

 
DISCIPLINA: Inglês II 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
PRÉ-REQUISITO: Inglês I 

 
EMENTA 
Consolidação da compreensão e produção oral e escrita com a utilização de funções sociais e 
estruturas simples da língua desenvolvidas na disciplina Inglês. Ênfase na oralidade, atendendo às 
especificidades acadêmico-profissionais da área e abordando aspectos sócio-culturais da língua 
inglesa. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• O aluno deverá ser capaz de se comunicar utilizando frases simples em contextos pessoais e 
profissionais. Pedir e dar permissão. 

• Falar sobre o trabalho. Fazer comparações. Falar sobre eventos passados. Atender a uma 
ligação telefônica e anotar recado. 

• Compreender gráficos e tabelas. 
•  Redigir correspondências rotineiras.  
• Extrair informações de textos técnicos específicos da área. 
•  Entender diferenças básicas de pronúncia.   

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
IBBOTSON, Mark et al. Business Start-up 1 Student’s Book. Cambridge: Cambridge University 
Press, 2009. 
GODOY, Sonia M. Baccari; GONTOW, Cris; MARCELINO, Marcello. English Pronunciation for 
Brazilians. São Paulo: Disal, 2006.   
OXENDEN, Clive et al. American English File: Student’s Book Starter. New York, NY: Oxford 
University Press, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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DUCKWORTH, Michael. Essential Business Grammar & Practice - English level: Elementary to 
Pre-Intermediate. New Edition. Oxford, UK: Oxford University Press, 2007. 
MASCULL, BILL. Business Vocabulary In Use - Advanced. Cambridge do Brasil, 
2010. 
REMACHA ESTERAS, Santiago; FABRE, Elena Marco. Professional English in 
Use ICT. Professional English in Use. Cambridge do Brasil, 2007 
SAWAYA, Márcia Regina. Dicionário de informática & internet inglês-português. São Paulo: 
Editora Nobel/FATEC, 1999.  
 

DISCIPLINA: Ética e Responsabilidade Socioambiental da Empresa 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 

EMENTA 
 As revoluções tecnológicas e os seus desdobramentos na vida corporativa e social; Evolução 
histórica do conceito de responsabilidade social; Ética e responsabilidade social no planejamento das 
ações e projetos sociais. Responsabilidade social no contexto brasileiro. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Conhecer os conceitos e as aplicações da responsabilidade social 
•  Problematizar sobre a aplicação da prática de Responsabilidade Social 
•  Identificar como a responsabilidade social ocorre na prática profissional 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ASHLEY, Patrícia Almeida. Ética e responsabilidade social nos negócios.  
2ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 
SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações. Rio de 
Janeiro: Campus, 1998. 
TACHIZAWA, T. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa. 2 ed.  
São Paulo: Atlas, 2004 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CHIAVENATO, Júlio José. Ética Globalizada e Sociedade de Consumo. 7ed. Editora: Moderna, 
2004. 
KARKOTLI, G., ARAGÃO, S. D. Responsabilidade social: uma contribuição à gestão 
transformadora das organizações. 2ed. Editora: Vozes, 2004. 
TENÓRIO, F. G (Org). Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2004. 
 

DISCIPLINA: Sistemas de Informação 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 

EMENTA 
Fundamentos e classificação de sistemas de informação. Conceitos de sistemas. Custo, valor e 
qualidade de informação. Componentes e relacionamentos de sistemas. Vantagem competitiva e 
informação. Evolução dos sistemas. Abordagem sistêmica: organizações, sistemas de informação, 
planejamento estratégico de informações, recursos da tecnologia das informações e automatização 
de organizações. Sistemas de informação estratégica. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Capacitar o aluno a realizar escolhas sobre a adoção de um sistema de informações que se 
desenvolva eficazmente na realidade dos negócios internacionais da empresa.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
O’BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da 
internet. Tradução da 11 edição americana. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Sistemas de Informações Gerenciais. São 
Paulo: Atlas, 2005.  
ROSINI, Alessandro Marco. Administração de Sistemas de Informação e a 
Gestão do Conhecimento. São Paulo: Thomson, 2003. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
CRUZ, Tadeu. Sistemas de Informações Gerenciais: Tecnologia da Informação e 
a Empresa do Século XXI. São Paulo: Atlas 2003. 
TURBAN, Efraim; SHARDA, Ramesh; ARONSON, Jay E.; KING, David. Business 
Intelligence – Um enfoque Gerencial para a Inteligência do Negócio. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
SANTOS, Maribel Yasmina; RAMOS, Isabel. Business Intelligence: Tecnologias da 
Informação na Gestão de Conhecimento. Lisboa: FCA Editora de Informática, 2006.   
VASCONCELOS, Isabela F. Gouveia de. MOTTA, Fernando Prestes. Teoria Geral 
da Administração. São Paulo: Thomson Pioneira, 2006. 
 
DISCIPLINA: Empreendedorismo 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA  
Características de um empreendedor. O papel do empreendedor na criação de uma empresa. Análise 
para a competitividade: análise de mercado, recursos humanos, prática de competitividade. Atitude 
empreendedora em comércio e serviços. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Contribuir para o desenvolvimento das competências para a criação, gestão e sobrevivência de novos 
empreendimentos. 
Identificar e desenvolver o comportamento empreendedor e inovador. 
 Analisar a concepção de novos negócios, visando à identificação de oportunidades e análise da 
viabilidade do negócio; 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BUKOWITZ, Wendi; WILLIAMS, Ruth L. Manual de gestão do conhecimento. Porto Alegre: 
Bookman Companhia, 2002. 
DORNELAS, José Carlos. Empreendorismo: transformando ideias em negócios. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2005. 
STAL, Eva; SBRAGIA, Roberto; CAMPANARIO, Milton de A.; ANDREASSI, Tales. Inovação. São 
Paulo: Clio, 2006. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DORNELAS, J. C. A., Empreededorismo: transformando ideias em negócios. Rio de Janeiro: 
Campus, 2001.  
HAVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. Rio de Janeiro: Campus, 2002.  
O'NEILL, B., Teste Sua Capacidade de Liderança. São Paulo: Publifolha, 2002.  
RODRIGUEZ, M. R. Y., Liderança e Motivação. Coleção: Harvard Business Review. Rio de Janeiro: 
Campus, 2004.  
 
V SEMESTRE 
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DISCIPLINA: Mercados Internacionais-Américas 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
O Hemisfério Americano – o potencial norte-americano; As metrópoles latino-americanas e a 
modernização Buenos Aires, Montevidéu e Havana; O NAFTA a ALCA; Os Países Andinos: 
Colômbia, Equador e Peru; O Mercosul: utopia e realidade. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
• Familiarizar o aluno com os principais conceitos empregados dos mercados internacionais. 
• Ênfase especial será dada à compreensão, do ponto de vista estratégico, da noção de meio 

internacional e sua evolução até assumir as características atuais.  
• Com esse objetivo, serão estudadas as principais forças e agentes que dele têm participado 

bem como o processo por meio do quais os padrões predominantes na política e nos 
mercados internacionais no mundo contemporâneo foram se configurando. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GOMES, E B. Blocos Econômicos - Soluções de Controvérsias. Jurua 2005. 
GUIMARAES, A M C. Tratados Internacionais. Aduaneiras, 2009. 
MAGNOLI, D; SERAPIAO JR, C. Comercio Exterior e Negociações Internacionais. Saraiva, 2008. 
MAIA, J M. Economia Internacional e Comercio Exterior. Atlas, 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
LARRAÑAGA, F. A. Gestão Logística Global. São Paulo: Aduaneiras, 2003.  
LOPEZ, J M C; GAMA, M. Comercio Exterior Competitivo. Aduaneiras, 2007. 
MERCADANTE; ARAUJO. Blocos Econômicos e Integração na América Latina, África e Ásia. 
Jurua, 2006. 
VAZQUEZ, José Lopes. Comércio Exterior Brasileiro. 7a ed. São Paulo: Atlas, 2004.  
VIEIRA, A. Teoria e Prática Cambial: Exportação e Importação. São Paulo: Aduaneiras, 2004.  
 

DISCIPLINA: Sistemática em Comércio Exterior –Importação 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
Fluxograma de uma importação. Verificação prévia da empresa para operar em Com. Ext. 
Documentos. Incoterms. Embalagem da Mercadoria. Parametrização. Sistemas Mantra, Radar, 
Siscomex, Siscarga e Harpia. Cálculo de nacionalização de mercadoria. Nota Fiscal de importação. 
Regimes especiais e atípicos da importação. Fechamento de custos. Nota Fiscal complementaria.  
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Ambientalizar o acadêmico no contexto do Comércio Exterior promovendo sua interação com 
os ambientes do comércio internacional. 

• Ensinar ao aluno as ferramentas necessárias para realizar principalmente processos de 
importações de mercadorias.  

• Oferecer ao acadêmico condições de além de conhecer os referidos instrumentais os mesmo 
possam ter condições de utilizá-los quando requerido no mundo empresarial. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LARRAÑAGA, F. A Gestão Logística Global. São Paulo: Aduaneiras, 2003.  LOPEZ, J. M. C. 
Siscomex – Exportação. 2a ed. São Paulo: Aduaneiras, 2004.  
SOARES, C.C. Introdução ao Comércio Exterior: Fundamentos Teóricos do Comércio 
Internacional. SP, Ed. /saraiva, 2004.  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
DIAS, R; RODRIGUES, W. Comercio Exterior: Teoria e Gestão. Atlas, 2008. 
Comércio Exterior-Teoria x Prática no Brasil. São Paulo: Aduaneiras, (ISBN: 8571293376)  
GUIDOLIN, B., Economia e comércio internacional ao alcance de todos. São Paulo, Ed. 
Aduaneiras, 1991.  
LEAL, A. M., Compendio de terminação do comércio internacional e transporte marítimo. São 
Paulo, Ed. Aduaneiras, 1993.  
TORRES, I. G. Comércio Internacional no Século XXI. São Paulo: Aduaneiras, (ISBN: 
857129254X) ADUANEIRAS. 
 
DISCIPLINA: Logística Internacional 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
 Meios e operações de transporte internacional, funcionamento dos diversos pontos de embarque e 
desembarque de produtos. Legislação pertinente ao comércio exterior e os processos envolvidos. 
Sistemas computadorizados disponibilizados pelos órgão nacionais que regulam as atividades de 
comércio exterior  – Sistema Integrado de Comércio Exterior (Siscomex). Identificar organismos 
internacionais que estabelecem acordos comerciais 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Promover ao aluno conhecimento dos procedimentos e práticas mais adequados para prática em 
Logística Internacional e do Comércio Exterior, sendo fundamental para que o país tenha condições 
de aumentar de forma contínua o peso da sua balança comercial no Mercado Internacional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LUDOVICO, Nelson.  Logística Internacional: Um Enfoque em Comércio Exterior.  1ª Edição. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2007. 
KEEDI, Samir.  Logística de Transporte Internacional: Veiculo Prático de Competitividade. 3ª 
Edição. São Paulo: Aduaneiras, 2007. 
BOWERSOX,Donald J e CLOSS, David J. Logística Empresarial: o processo de integração da 
cadeia de suprimento. 1ªEdição, São Paulo, Editora Atlas, 2001. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GAETA, L. Gestion Logística Empresarial. Universitas, 2007.  
GAUCH, S R L. Dicionário de Logística e Comércio Exterior. Aduaneiras, 2009.  
LEITE, Paulo Roberto. Meio Ambiente e Competitividade. Prentice Hall, 2009. 
NOVAES, A G. Logística e gerenciamento da cadeia de distribuição. Elsevier, 2007.  
 
DISCIPLINA: Gestão Financeira 
CARGA HORÁRIA: 34 h 
PRÉ-REQUISITO: Matemática Financeira 
 
EMENTA 
 A administração financeira nas empresas: obtenção e aplicação de recursos. Modelo integrado de 
gestão econômico-financeira da empresa. Estratégia financeira. Administração do capital circulante e 
da necessidade de capital de giro. Importância do crédito (prazo). Planejamento financeiro. Gestão 
dos capitais de longo prazo: decisões de investimento - tipos e métodos. Orçamento: conceitos 
básicos. Introdução ao orçamento: processo de elaboração, realização e controle do orçamento. 
Planejamento orçamentário. Controle da execução orçamentária. 
 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
A disciplina tem por objetivo capacitar seus participantes para avaliar e elaborar diagnósticos a partir 
das demonstrações financeiras de empresas; Entender as bases conceituais relacionadas à 
administração e financiamento do ciclo operacional de uma empresa; e  conhecer os mecanismos 
básicos necessários ao planejamento financeiro de uma empresa. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de administração financeira. 10ed. São Paulo: Pearson Brasil, 
2004. 
FREZATTI, Fabio. Orçamento empresarial: Planejamento e controle gerencial. 3ed. São Paulo: 
Atlas, 2006.  
MELLAGI FILHO, Armando. Curso básico de finanças. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GOMES, L. F. A. M; ARAYA, M. C. G.; CARIGNANO, C., Tomada de decisões em cenários 
complexos. S P: Pioneira Thomson Learning Ltda, 2004  
LAPPONI, J. C., Modelagem Financeira Com Excel. São Paulo: Campus, 2004. MOORE, J 
SHIMIZU, T., Decisão nas organizações: introdução aos problemas de decisão encontrados nas 
organizações, e nos sistemas de apoio à decisão. São Paulo: Editora Atlas, 2001.  
WEATHERFORD, L. R., Tomada de Decisão em Administração com Planilhas Eletrônicas. 6a 
ed. São Paulo: Bookman, 2004.  
 
DISCIPLINA: Legislação Aduaneira 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
Direito Administrativo Aduaneiro. Regulamento Aduaneiro. Procedimentos 
Administrativos e Jurídicos na Importação e Exportação. Direito Aduaneiro e 
Comércio Exterior na Atuação Profissional. As Normas da Organização Mundial do 
Comércio no Direito Brasileiro. Direito Marítimo. Processo Administrativo Fiscal 
(PAF). Transporte Internacional de Carga. Crimes nas Atividades de Comércio 
Exterior. Direito Tributário no Comércio Exterior. Câmbio e Pagamentos 
Internacionais. Prática na Operacionalização da Exportação/Importação. Seguro 
Internacional de Carga.  
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
• Proporcionar ao acadêmico conhecer os fundamentos da legislação aduaneira, reconhecer a 
analisar o Regulamento Aduaneiro, compreender a legislação disciplinadora dos Regimes 
Aduaneiros, especiais e atípicos, e conhecer a sistemática da complexidade das relações entre os 
diversos mercados, sobretudo sobre os blocos econômicos. 
•  Analisar as diferentes formas de concretização dos negócios jurídicos: formação, solução de 
conflitos e conhecer o processo de intermediação das empresas facilitadoras no mercado 
internacional e suas responsabilidades. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
LUZ, RODRIGO TEIXEIRA. Comercio Internacional e Legislação Aduaneira. 
Campus, 2007.  
CANÇADO Trindade, Antônio Augusto. Tratado de Direito Internacional dos 
Direitos Humanos. Porto Alegre: S. A. Fabris, 1997. V. 1 
 
DISCIPLINA COMPLEMENTAR: 
FELIPE, Sônia. Rawls: uma teoria ético-política da justiça. In: OLIVEIRA, Manfredo 
de. Correntes fundamentais da ética contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2000. 
ZOLO, Danilo, Uso da força e direito internacional depois de 11 de setembro de 2001, in 
“Direitos,Humanos: os desafios do século XXI. Uma abordagem interdisciplinar ”, Brasília, Brasília 
Jurídica 2002. 
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DISCIPLINA: Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) 
CARGA HORÁRIA: 120 h (60 h -5 Semestre) (60 h-6 Semestre) 
 
EMENTA 
Conclusão e apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso, que envolve o levantamento, a 
análise e a difusão dos resultados obtidos na pesquisa realizada pelo discente, dentro do que é 
preconizado pela metodologia científica. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Ao longo do curso o aluno definirá a temática que será abordada no Trabalho de Conclusão do Curso 
(TCC). 
O aluno deverá no término do curso apresentar e defender o TCC, sob a orientação de um professor, 
devendo exercitar as etapas do processo de desenvolvimento do trabalho científico, de cunho 
profissional da área de atuação que o aluno esteja em vias de graduar-se. Seguir os ditames da 
metodologia científica, cumprindo o seu embasamento teórico dentro do esboço do ensino e da 
pesquisa. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação – 
referências – elaboração. Rio de Janeiro, 2002. 
TACHIZAWA, T. e G. Mendes. Como fazer monografia na prática. 9ª ed. Rio de Janeiro: FGV 2004. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar um projeto de pesquisa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
DISCIPLINA COMPLEMENTAR: 
ECO, Humberto. Como se faz uma tese. São Paulo: Perspectiva, 2007 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 7. ed. São Paulo: 
Atlas,2008. 
MEDEIROS, João Bosco. Redação cientifica: a prática, fichamentos, resumos, resenhas. 10.ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2008. 
 
VI SEMESTRE 
 
DISCIPLINA: Sistemática em Comércio Exterior- Exportação 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
 
EMENTA 
O processo da exportação. Fluxograma de uma exportação. Documentos utilizados na exportação. 
Formação de preço para Exportação. Regimes especiais de exportação. Formas de pagamento. 
Financiamento á exportação. Trading companies. 
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Ambientalizar o acadêmico no contexto do Comércio Exterior promovendo sua interação com 
os ambientes do comércio internacional. 

• Ensinar ao aluno as ferramentas necessárias para realizar principalmente processos de 
exportações em geral.  

• Oferecer ao acadêmico condições de além de conhecer os referidos instrumentais os 
mesmos possam ter condições de utilizá-los quando requerido no mundo empresarial. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
Ghemawat Pankaj. Redefinindo estratégia global: cruzando fronteiras em um mundo de diferenças 
que ainda importam. Bookman Editora, Porto Alegre, RS, 2008. 
Kuazaqui, Edmir. Marketing Internacional. Sâo Paulo, SP, M. Books Editora, 2006. 
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Segre, German et ali. Manual Prático de Comércio Exterior. São Paulo, SP, Editora Atlas, 2º 
Edição, 2007. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
GARCIA, Luiz Martins. Exportar: Rotinas e Procedimentos, Incentivos e Formação de Preços. 6 Ed. 
São Paulo: Aduaneiras,1997. 
KEEGAN, Warren J. Princípios de Marketing Global. São Paulo: Saraiva,1999 
MALUF, Sâmia Nagib. Administrando o comércio exterior do Brasil. São Paulo: Aduaneiras, 2000. 
SOSA, Roosevelt Baldomir. A aduana e o comércio exterior. São Paulo: Aduaneiras, 1995. 
 
DISCIPLINA: Comunicação Empresarial 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
 
EMENTA 
 Conceitos, questões, problemas e soluções no campo da comunicação e produção de significados 
(semiose) nas empresas, especialmente daqueles relacionados a situações cotidianas e recorrentes. 
 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
 Ao final do curso o aluno deverá: compreender os conceitos básicos no campo comunicacional; 
Analisar e solucionar problemas comunicacionais nas organizações; Conhecer modelos de 
comunicação textual, lógica argumentativa e técnica redacional. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PIGNATARI, Décio. Informação, linguagem, comunicação. São Paulo, Perspectiva, 1977. 
PRATES, Eufrasio. Observações de um consultor para o planejamento de campanhas de 
endomarketing. Disponível em: http://www.comunica.cjb.net. br. 
PRATES, Eufrasio. Resumo das teorias da comunicação. Disponível em: 
http://www.comunica.cjb.net. br. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 MARTINS, D. S., Português instrumental. Porto Alegre: Sagra, 2002 
NOGUEIRA, Nemércio. Media Training. São Paulo, Cultura Editores Associados, 
1999. 
TORQUATO DO REGO, Francisco Gaudêncio. Comunicação Empresarial/ 
Comunicação Institucional. São Paulo, Summus Editorial, 1986. 
WING, Michael J. Como falar com seus clientes. Rio de Janeiro, Campus, 1998. 
 
DISCIPLINA: Gestão de Custos e Preços no Comércio Exterior 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
Caracterização dos aspectos complementares. Conceito de custo e custo no 
comércio exterior, custos nos transportes conforme o modal, de estoques, da 
tecnologia, associados e apuração do custo total. Gestão financeira dos custos do 
comércio exterior, o método de custeio baseado no critério ABC – activity based 
cost, análise de rentabilidade e o uso do BSC - Balanced Score Card no 
desempenho, o valor agregado e seu emprego no comércio exterior.  
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• A disciplina de Gestão Estratégica de Custos visa estudar o processo de 
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identificação, mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e 
comunicação de informações gerenciais para serem utilizadas no processo de 
gestão de custos, buscando a geração de subsídios necessários para a 
fundamentação do processo de decisão organizacional internacional. 

• Esse estudo se dará através da discussão dos principais conceitos de custos 
e da instrumentalização aos participantes da disciplina dos conceitos 
fundamentais de formação de custos e de informações gerenciais de custos 
internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
BORNIA, A C. Analise Gerencial de Custos. Atlas, 2009.  
KULPA, L; DUBOIS, A; SOUZA, L E. Gestão de Custos e Formação de Preços. 
Atlas, 2009.  
SANTOS, J J. Contabilidade e Analise de Custos. Atlas, 2009.  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
AZEVEDO, H. S.; SANTOS, M. C. S.; PAMPLONA, E. O. Utilização do Sistema  
de Custeio ABC no Brasil: Uma Survey entre as 500 Maiores Empresas. Anais  
XI Congresso Brasileiro de Custos, 2005. 
BAUMANN, Renato. "O Brasil nas negociações internacionais de serviços e 
investimentos". In:Argumento, Instituto de Estudos Socioeconômicos - INESC - nº 
9, Outubro 2002 
CAMPOS, V. F. TQC. Controle da qualidade total (no estilo japonês). Belo 
Horizonte, Fundação Christiano Ottoni, 1992. 
HARRINGTON, J. H. O processo de aperfeiçoamento: como as empresas 
americanas, líderes de mercado, aperfeiçoam o controle da qualidade. São Paulo, 
McGraw Hill, 1988.  
HRONEC,S. M. Sinais vitais, usando medidas de desempenho da qualidade, 
tempo e custos para traçar a rota para o futuro de sua empresa. São Paulo, 
Makron Books, 1994.  
 
DISCIPLINA OPTATIVA I: Libras (Língua Brasileira dos Sinais) 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
EMENTA 
Estudo de temas considerados relevantes para o exercício da função do professor. 
Aspectos sobre a educação de surdos, línguas de sinais, a história e a aquisição da 
escrita pelo surdo. A importância da LIBRAS no desenvolvimento sociocultural do 
surdo. Vocabulário básico em LIBRAS. 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 

• Entender os conceitos da LIBRAS  através de um percurso histórico dos 
Surdos, além de informá-los na prática da Língua Brasileira de Sinais, 
ampliando o conhecimento dos alunos. 

•  Identificar a estruturação e parâmetros da LIBRAS; 
• ·Ter noções linguísticas e interpretação da LIBRAS. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
GESSER, Andrei. Libras? Que língua é essa? Crenças e preconceitos em torno da 
língua de sinais e da realidade surda. São Paulo: Parábola, 2009.  
HONORA, Márcia. Livro ilustrado de Língua Brasileira de Sinais: desvendando a 
comunicação usada pelas pessoas com surdez. Colaboração de Mary Lopes 
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Esteves Frizanco. São Paulo: Ciranda Cultural, 2009.  
FERREIRA, Lucinda. Por uma gramática de língua de sinais. Rio de Janeiro: 
Tempo brasileiro, 2010. 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
BRASIL. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. Programa nacional de apoio à educação de 
surdos: o tradutor e interprete da língua brasileira de sinais e língua portuguesa. Brasília: MEC; 
SEESP, 2004. 
DAMÁZIO, Mirlene Ferreira Macedo. Pessoa com Surdez. São Paulo: MEC/SEESP, 2007. 
GÓES, M.C.R.de. Linguagem, surdez e educação. Campinas: Autores Associados, 1996. 
 
DISCIPLINA OPTATIVA I I: Planejamento Estratégico 
CARGA HORÁRIA: 68 h 
 
 
EMENTA 
Gestão Estratégica, Identidade Empresarial: Missão, Visão e Valores; Análise Interna: Cadeia de 
Valor, Recursos e Competências, Pontos Fortes e Pontos Fracos, Análise Externa: Macro ambiente, 
Cenários, Análise Setorial, Oportunidades e Ameaças, Formulação da Estratégia: Objetivos de longo 
prazo, Estratégias Genéricas e Funcionais, Planejamento Tático e Operacional: Objetivos de curto 
prazo, Planejamento Orçamentário, BSC, Implantação, Acompanhamento, Controle, Avaliação e 
Remuneração.   
 
OBJETIVOS DA DISCIPLINA 
Apresentar o histórico, os principais conceitos e as metodologias de planejamento 
estratégico; 
Conhecer o conceito de Gestão Estratégica, entendendo os seus principais pilares: 
planejamento estratégico, cenários prospectivos e inteligência competitiva. 
Conhecer ferramentas informatizadas de Gestão Estratégica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da 
Concorrência. Ed. Campus, São Paulo, 2008.   
OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e 
práticas. 23. ed. São Paulo: Atlas, 2007.   
CORTELLA, Mário Sérgio. Qual é a tua obra? Inquietações propositivas sobre ética, liderança e 
gestão. Editora Vozes, 6ª ed., 2008. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
Zoratto Sanvicente. Administração Financeira. 2. Edição. 7ª  Reimpressão. São  
Paulo: Atlas, 2007. 
GRIECO, Francisco de Assis. O Brasil e a Nova Economia Global. Editora 
Aduaneiras, 2 reedição 2008. 
 

31. Referências 

BRASIL, MEC. Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB), nº 9.394 de 20 de 
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BRASIL, MEC. Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia de 2010. 
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. Instrução 
Normativa nº 02 de 06 de Junho de 2011. 
 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO. Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI), 2010. 
 
Decreto Lei Nº.1044  de 21 de outubro de 1969. Disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del1044.htm. Acesso em 22/08/11. 
 
Lei Nº. 6202/75 de 17 de abril de 1975. Disponível em 
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/128436/lei-6202-75. Acesso em 22/08/11. 
 
Lei Nº.11.645/08 de 10 de março de 2008. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11645.htm. Acesso em 30/07/12. 
 
Decreto Nº. 4.281 de 25 de junho de 2002. Disponível em:  
http://portal.mec.gov.br/secad/arquivos/pdf/educacaoambiental/decreto4281.pdf. Acesso em 30/07/12. 
 
Lei Nº.12.089 de 11 de novembro de 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12089.htm. Acesso em 22/08/11. 
 
Lei Nº. 11.892 de 29 de dezembro de 2008. Disponível em 
:http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/lei/l11892.htm. Acesso em 22/08/11. 
 
Resolução 03 de 18 de dezembro de 2002 – Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais Cursos 
Superiores de Tecnologia.1 
 
Decreto 5773 de 09 de maio de 2006, que dispõe sobre o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 
sequência no sistema Federal de Ensino.    
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Art. 1° - O colegiado do curso Superior de Comércio Exterior é o órgão 
primário de função normativa, consultiva, deliberativa e de planejamento 
acadêmico de atividades de ensino, com composição, competências e 
atribuições definida pela Instrução Normativa N°009 da Pró-Reitoria de Ensino-
IFMT de 19 de julho de 2010 e disciplinadas neste Regimento Interno. 

 
CAPÍTULO I 

DAS ATRIBUIÇÕES DO COLEGIADO 
 
Art. 2° - Compete ao colegiado do curso: 

I. Elaborar o regimento interno do Colegiado do curso;  
II.Elaborar e manter atualizado o currículo do curso, com base nos objetivos de 
ensino superior, no perfil profissional desejado, nas características regionais da área 
e do  mundo do trabalho;     
III.Coordenar o processo de ensino e aprendizagem promovendo a integração 
docente e discente com vistas à formação profissional adequada;     
IV.Promover a integração do ciclo básico com o profissionalizante, em função dos
   
objetivos do curso;     
V.Apreciar e aprovar as ementas das disciplinas constantes do currículo pleno do 
curso e encaminhá-las ao Departamento de Ensino, para fins de elaboração de 
programas;     
VI.Avaliar o curso em termos do processo de ensino e aprendizagem e dos 
resultados obtidos, propondo aos órgãos competentes as alterações que se fizerem 
necessárias;     
VII.Encaminhar ao Departamento de Ensino, a solicitação das disciplinas necessárias 
para o semestre seguinte, especificando inclusive o número de vagas, antes que seja 
feita a oferta de disciplinas; 
VIII.Solicitar da Coordenação do curso, para análise no início de cada período letivo, 
os programas aprovados das disciplinas oferecidas para o curso e, no final de cada 
período letivo, relatório  especificando  a  matéria  efetivamente  lecionada,  as  
avaliações  e  resultados; 
IX.Propor alterações nos programas das disciplinas; 
X.Elaborar o  Edital  Simplificado  de  transferência  para  dispor  os  critérios  de     
transferências Internas e Externas, aluno especial e aluno possuidor de diploma 
superior;     
XI.Decidir sobre transferências, matrículas em novo curso com isenção de processo 
seletivo, complementação de estudos, aproveitamento de disciplinas, readaptação de 
curso, reingresso, autorização para matrícula em disciplinas extracurriculares, 
obedecendo às normas em vigor; 
XII.Relacionar e deliberar nos processos de transferência, readaptação, novo curso, 
complementação de estudos, as disciplinas cujos estudos poderão ser aproveitados 
e os respectivos créditos e carga horária concedidos, ouvidos os representantes de 
cada área da disciplina envolvida, de acordo com as normas em vigor; 
XIII.Apreciar o relatório semestral do coordenador sobre as atividades desenvolvidas, 
e após apreciação, encaminhá-lo a Direção Geral; 
XIV.Determinar  o  número  necessário  de  professores  para  orientação  de  
matrícula  e solicitar ao chefe do Departamento de Ensino sua designação. 
XV.Apresentar sugestões para soluções de possíveis problemas existentes entre 
docentes e discentes envolvidos com o curso, encaminhando-as ao Departamento de 
Ensino, para as providencias cabíveis; 
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XVI.Propor à Coordenação do Curso e à Coordenação de Pesquisa e Extensão, 
normas para realização de trabalhos de conclusão de curso e estágio; 
XVII.Deliberar em grau de recurso, sobre decisões do Presidente do Colegiado; 
XVIII.Realizar  anualmente,  uma  previsão  de  aquisição  de  materiais  e  
equipamentos necessários ao desenvolvimento dos trabalhos do Colegiado; 
XIX. Propor alterações nas matrizes curriculares do curso, junto com a Coordenação 
de Curso, Diretoria de Ensino e NDE, em consonância com a Pró-Reitoria de Ensino, 
respeitadas as diretrizes curriculares fixadas em lei; 
XX.Manter em arquivo todas as informações de interesse do curso, inclusive atas de 
suas reuniões, a fim de zelar pelo cumprimento das exigências legais; 
XXI.  Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais regulamentos; 
XXI.  Zelar pela fiel execução dos dispositivos regimentais e demais regulamentos; 
 

CAPÍTULO II 
DA COMPOSIÇÃO, ELEIÇÃO E MANDATO 
 

Art. 3° - O colegiado do curso será constituído por: 
 

a)  Um presidente que será o coordenador do curso;  
b)  Representantes do corpo docente do curso, em efetivo exercício, eleitos por seus 

pares;  
c)  Pelo representante eleito pelo corpo discente do curso;  
d)  Um representante do corpo técnico, especialista em assuntos pedagógicos, indicado 

pelo  Departamento de Graduação e/ou Diretoria de Ensino; 
     
    §1° Na eleição de que trata o item b deste artigo, o Colegiado escolherá um 
docente para cada disciplina ou área. 
 

§2° O mandato do docente será de dois anos, podendo ser reconduzido por mais 
dois anos. 

 
§3° O mandato do discente será de um ano, podendo ser reconduzido por mais 

um ano. Recomenda-se que o discente já tenha concluído um semestre do curso. 
 

§4° Os representantes mencionados no item b, c, d deste artigo, terão cada qual, 
um suplente eleito ou nomeado pelo mesmo processo e na mesma ocasião da 
escolha do titular. 
 

§4° Os suplentes substituirão automaticamente os titulares, aos quais 
representam, em suas faltas, impedimentos ou vacância. 
 

 
CAPÍTULO III 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO COLEGIADO 
 

Art. 4° - Compete ao Presidente do Colegiado: 
 

I.  Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto;  
II.  Representar o Colegiado junto aos órgãos do Instituto;  
III.  Executar as deliberações do Colegiado; 
IV. Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Colegiado; 
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V.  Decidir, ad referendum, em caso de urgência, sobre matéria de competência do 
Colegiado; 

VI. Verificar o cumprimento do currículo do curso e demais exigências para a concessão 
de grau acadêmico aos alunos concluinte; 

VII. Analisar e decidir sobre os pedidos de transferência e retorno; 
 

VIII.  Decidir sobre pedidos referentes à matrícula, trancamento de matrícula no curso, 
cancelamento de matrícula sem disciplinas, permanência, complementação 
pedagógica, exercícios domiciliares, expedição e dispensa de guia de transferência 
e colação de grau; XI. Promover a integração com os departamentos; 

IX.       Analisar pauta e convocar as reuniões. 
 
 

CAPITULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO COLEGIADO 

 
Art. 5° - Compete a Secretaria do Colegiado: 

 
I.  Lavrar as atas do Colegiado;  
II.  Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;  
III.  Registrar as deliberações do Colegiado após a redação final; 
IV. Transmitir aos membros do Colegiado os avisos de convocações de reuniões; 
V.  Efetuar diligências e encaminhar os pedidos de informação dirigidos à Coordenação; 
VI. Organizar, para aprovação do coordenador, a pauta para as reuniões do Colegiado; 
VII. Exercer as demais atribuições inerentes às funções: organização de documentos; de 

armários e de material de escritório, além de pedidos e distribuição dos mesmos. 
 
 

CAPÍTULO IV 
DAS REUNIÕES 

 
Art. 6° - O Colegiado do Curso reunir-se-á, ordinariamente a cada semestre, por 
convocação de iniciativa do seu Presidente ou atendendo ao pedido de 1/3 (um 
terço) dos seus membros. 
 

§  1º - As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência 
mínima de 48 (quarenta e oito) horas, mencionando-se a pauta.  
 

§  2º - Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação 
previsto no parágrafo anterior poderá ser reduzido e a indicação de pauta, omitida, 
justificando-se a medida no início da reunião..  
 

 Art. 7° - Na falta ou impedimento do Presidente ou de seu substituto legal, 
assumirá a Presidência o membro docente do Colegiado mais antigo na docência da 
instituição ou, em igualdade de condições, o mais idoso.  
 
 Art. 8° - O Colegiado reunir-se-á com o quórum mínimo de metade de seus 
membros.  
 
 Art. 9° - O comparecimento às reuniões do Colegiado é obrigatório e 
preferencial em  relação a quaisquer outras atividades, exceto às referentes aos 
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órgãos que lhe sejam superiores. 
Parágrafo Único. Durante a discussão de assuntos que o Colegiado 

considere de caráter sigiloso, só poderão estar presentes os membros do Colegiado. 
 

Art. 10° - As reuniões terão a duração máxima de (duas) horas. 
 

Art. 11° - As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos 
metade dos membros do Colegiado, considerando-se aprovada a matéria que 
obtiver votação favorável da maioria dos membros; 
 

Parágrafo Único. No caso de empate, caberá ao Presidente do Colegiado o 
voto de desempate. 
 

Art. 12º - Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser 
registrados em ata. 

 
Parágrafo Único. Caberá à secretaria do Colegiado a lavratura das atas das 

reuniões, que serão assinadas pelo Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, 
quando da sua aprovação, por todos os membros do Colegiado. 
 

CAPÍTULO V 
DAS COMISSÕES TEMPORÁRIAS 

 
Art. 13º - O Colegiado poderá constituir Comissões Especiais Temporárias 

para exame de assuntos específicos. 
 

§  1º As Comissões de que trata o caput deste Artigo serão integradas por 
membros do Colegiado ou docentes do curso.  
 

§  2º Em caso de urgência o Presidente do Colegiado poderá criar Comissões 
Especiais Temporárias ad referendum;  
 

§  3º Os documentos elaborados por essas Comissões (parecer, relatório ou 
outro) serão aprovados pelo Colegiado.  
 
 
 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 
Art. 14º - As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo 

Presidente ou por metade dos membros titulares do Colegiado, e aprovadas por no 
mínimo 2/3 (dois terços) dos Membros do Colegiado. 
 

Art. 15°- Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio Colegiado, mediante 
resolução tomada por, no mínimo, dois terços dos seus membros. 
 

Art. 16º - Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
 

 
Pontes e Lacerda, 19 de fevereiro de 2014 
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Epaminondas de Matos Magalhães 
Presidente do Colegiado de Curso 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS PONTES E LACERDA 

 
 

REGIMENTO INTERNO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 
DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM COMÉRCIO 

EXTERIOR 
 
 
 

DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE DO CURSO (NDE) 
 

Art. 1°. O NDE do curso superior de Tecnologia em Comércio Exterior é um instrumento diferenciador 
para garantir a qualidade do curso, formado por um grupo permanente de docentes, que atuam no 
processo de criação, implantação, consolidação e constante atualização do Projeto Pedagógico do 
Curso (PPC), com composição, competências e atribuições definidas neste Regimento. 
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CAPÍTULO I 
DAS ATRIBUIÇÕES DO NDE 

 

Art. 2°. Compete ao NDE do curso: 

I – Acompanhar a elaboração do Projeto Pedagógico do Curso em consonância com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais (DCNs), com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com o Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT) e o PPI do Campus Pontes e Lacerda; 

I – Cooperar para que o perfil profissional expresse de forma excelente, as competências do egresso 
do curso;  

II – Zelar para que a estrutura curricular contemple de forma excelente sistêmica e global, a 
flexibilidade, a articulação da teoria com a prática e a integração curricular interdisciplinar entre as 
diferentes atividades de ensino constantes no currículo; 

III – Contribuir para a definição e formas e formas de incentivo no desenvolvimento de linhas de 
pesquisa e extensão, oriundas de necessidades de graduação, de exigências do mundo de trabalho e 
afinadas com a política públicas relativas à área de conhecimento do curso, respeitando-se o PDI e o 
PPI do IFMT, bem como o PPI do Campus. 

IV – Primar pela excelência no cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de 
graduação. 

 

CAPÍTULO II 
DA CONSTITUIÇÃO DO NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

Art. 3°. O NDE deverá ser instituído, por meio do colegiado de curso, em conformidade com os 
critérios estabelecidos pelo nos instrumentos aplicados pelo INEP para avaliação dos cursos de 
graduação, sendo formalmente consolidado via portaria emitida pela Direção Geral do Campus, cuja 
composição atenderá aos critérios estabelecidos pela Resolução n°01, de 17 de junho de 2010, 
sendo no mínimo: 

a) Formado por 5 professores nomeados competentemente e pertencentes ao quadro docente do 
curso; 

b) Gozar de pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em programas pós-
graduação strictu sensu; 

c) Assegurar que todos os seus membros tenham regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 
sendo pelo menos 20% em tempo integral; 

d) Garantir a permanência dos seus membros por no mínimo 3 anos e quando necessário, assegurar 
estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a haver continuidade no processo 
de acompanhamento do curso. 

Parágrafo Único: O NDE deve ser constituído por membros do corpo docente do curso, que 
exerçam liderança acadêmica no âmbito do mesmo, percebida na produção de conhecimentos na 
área, no desenvolvimento do ensino, e que atuem sobre o desenvolvimento do curso. 

 

CAPÍTULO III 
DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DO NDE 

 

Art. 4°. O presidente do NDE será o coordenador do curso. Compete ao Presidente do NDE: 

I – Convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

II – Representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

III – Encaminhar as deliberações do NDE; 
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IV – Designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo NDE e um membro do 
mesmo para secretariar e lavrar as atas; 

V – Coordenar a integração com o Colegiado de Curso e outros setores da Instituição. 

 

CAPÍTULO IV 
DAS ATRIBUIÇÕES DA SECRETARIA DO NDE 

 

Art. 5°. Compete a Secretaria do NDE:  

I – Lavrar as atas do NDE;  

II – Executar os serviços de redação de documentos e correspondência;  

III – Registrar as deliberações do NDE após a redação final; 

IV – Exercer as demais atribuições inerentes às funções: organização de documentos; de armários e 
de material de escritório, além de pedidos e distribuição dos mesmos. 

 

 
CAPÍTULO V 

DAS REUNIÕES 
 

Art. 6°. O NDE do Curso reunir-se-á, ordinariamente três vezes a cada semestre, por convocação de 
iniciativa do seu Presidente ou atendendo ao pedido de 1/3 (um terço) dos seus membros. 

§ 1º. As reuniões extraordinárias serão convocadas com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) 
horas, mencionando-se a pauta. 

§ 2º. Em caso de urgência ou excepcionalidade, o prazo de convocação previsto no parágrafo 
anterior poderá ser reduzido e a indicação de pauta, omitida, justificando-se a medida no início da 
reunião. 

Art.7°. Na falta ou impedimento do Presidente ou de seu substituto legal, assumirá a Presidência o 
membro docente do NDE mais antigo na docência da instituição ou, em igualdade de condições, o 
mais idoso. 

Art. 8°. O NDE reunir-se-á com o quórum mínimo de metade de seus membros. 

Art. 9°. O comparecimento às reuniões do NDE é obrigatório e preferencial em relação a quaisquer 
outras atividades, exceto às referentes aos órgãos que lhe sejam superiores. 

Art. 10°. As reuniões terão a duração máxima de 2 (duas) horas. 

Art. 11°. As votações serão efetuadas com a presença de pelo menos metade dos membros do NDE, 
considerando-se aprovada a matéria que obtiver votação favorável da maioria dos membros;  

Parágrafo Único: No caso de empate, caberá ao Presidente do NDE o voto de desempate.  

Art. 12º. Os trabalhos de cada reunião devem, obrigatoriamente, ser registrados em ata.  

Parágrafo Único: Caberá à secretaria do NDE a lavratura das atas das reuniões, que serão 
assinadas pelo Presidente (ou seu substituto) e rubricadas, quando da sua aprovação, por todos os 
membros do NDE presentes na reunião. 

 

CAPÍTULO VI 
DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

 

Art. 13º. As modificações deste Regimento poderão ser propostas pelo Presidente ou por metade dos 
membros titulares do NDE, e aprovadas por no mínimo 2/3 (dois terços) dos Membros do NDE.  

Art. 14°. Os casos omissos serão resolvidos pelo próprio NDE, mediante resolução tomada por 
maioria dos seus membros. 
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Art. 15º. Este Regimento entrará em vigor na data de sua publicação. 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO 
CAMPUS PONTES E LACERDA 

 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 1°. O presente regulamento tem por finalidade definir as Atividades Complementares que 
poderão ser contabilizadas pelos acadêmicos do Curso Superior de Tecnologia em Comércio 
Exterior. 

Art. 2°. Atividades Complementares é um componente curricular obrigatório para colação de grau do 
discente, com as cargas horárias inseridas na estrutura curricular do curso. 

Art. 3°. As atividades complementares deverão ser desenvolvidas em espaços de tempo que não 
conflitem com a grade de horários das aulas na graduação;  

I – Não haverá abono de faltas aos alunos que vierem a assistir palestras, participar de seminários, 
congressos ou realização de qualquer Atividade Complementar nos horários de aulas;  

II – A atividade complementar não pode ser aproveitada para a concessão de dispensa de disciplinas 
integrantes do currículo do curso; 

III –A realização dessas atividades dependerá exclusivamente da iniciativa e da dinamicidade do 
aluno, devendo este buscar as atividades que mais lhe interessa para desenvolver.  

Art. 4º. Os alunos deverão desenvolver atividades complementares, de modo a cumprir o total de 
horas determinado em suas respectivas grades.  

I – As atividades complementares podem ser realizadas a qualquer momento, inclusive durante as 
férias escolares, desde que respeitados o período referente ao semestre corrente, bem como os 
procedimentos e critérios estabelecidos neste Regulamento. 

II – Estágio curricular supervisionado não pode ser integralizados como Atividades Complementares. 

Art. 5°. Os alunos que ingressarem no curso, por meio de algum tipo de transferência ou porte de 
diploma superior, ficam também sujeitos ao cumprimento da carga horária de atividades 
complementares, podendo solicitar à Coordenação do Curso o cômputo de parte da carga horária 
atribuída pela Instituição de origem, observando-se seguintes condições: 

I – As atividades complementares realizadas na Instituição/curso de origem devem ser compatíveis 
com as estabelecidas neste regulamento; 

II – A carga horária atribuída pela instituição de origem não poderá ser superior à conferida por este 
Regulamento à atividade idêntica ou congênere; 

III – O limite máximo de aproveitamento da carga horária será de 40 (quarenta) horas. 

Art. 6° - Quanto ao RELATÓRIO TÉCNICO: 

I – Para as atividades que exigem preenchimento de relatório técnico, o aluno deverá produzi-lo, de 
próprio punho, em letra legível; 

II – O referido relatório deverá conter conteúdo descritivo claro e consistente das atividades 
realizadas, interpretando, problematizando e relatando sobre o teor técnico adquirido bem como os 
benefícios proporcionados. ; 
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III – Por motivos terminantemente pedagógicos, esse relatório não poderá ser datilografado, impresso 
por computador ou apresentado em qualquer outra mídia, seja digital ou não que não seja o formato 
solicitado (papel, escrito de próprio punho).   

IV – As páginas do relatório técnico deverão ser numeradas manualmente;  

Art. 7°. Dos seminários: 

I – É necessário ao aluno ter um professor orientador do curso de Licenciatura em Física; II – Após a 
realização do seminário, o departamento emitirá um certificado de apresentação; 

III –  Para cada seminário apresentado pelo aluno, serão computadas quatro horas de atividades 
complementares, assim distribuídas:  

• Três horas para o preparo e orientação;  

• Uma hora para exposição do seminário (Cinquenta minutos para explanação do aluno e dez 
minutos para questionamentos do público);  

IV – O seminário será aberto ao público com convite/divulgação nos murais do Instituto; 

V – Em cada semestre será aberto um processo de inscrição, com data a ser definida pelo Colegiado de 
Curso. Visando aperfeiçoar o processo de orientação, o total de inscritos será dividido entre os 
professores do curso, de acordo com a área de atuação do docente.  

Art. 8°. Da monitoria: 

I – Par exercer a atividade de monitor, o aluno deve satisfazer estas condições: Ter cursado a 
disciplina que deseja ser monitor, com aproveitamento maior ou igual a 80%; Estar sob 
responsabilidade do professor titular da disciplina; Definir o horário da monitoria com o professor 
titular; 

II – Será expedido um certificado de monitoria, pelo departamento, a pedido do professor titular da 
disciplina.  

III – O pedido para exercer monitoria fica a critério do professor titular da disciplina, bem como o 
número de vagas desejadas.  

 

Art. 9°. Dos eventos promovidos pelo Departamento de Ensino – Coordenação do Curso Superior em 
Tecnologia do Comércio Exterior: 

I – Os eventos promovidos pelo Departamento de Ensino – Coordenação do Curso Superior em 
Tecnologia do Comércio Exterior serão computados como cargas horárias distribuídas entre os três 
anos do curso. 

Art. 10°. Das Atividades Culturais: 

I – São consideradas atividades culturais, aquelas realizadas pelos alunos, sem remuneração.  Cada 
atividade deverá ser comprovada através de certificado ou declaração emitida pela instituição 
envolvida, conforme os itens a seguir:  

• Trabalhos comunitários realizados para entidades públicas, por exemplo: APAE, orfanatos, 
asilos, etc. A carga horária máxima será de até 8 horas;  

• Membros de comissão editorial de jornais acadêmicos, a carga horária máxima será de até 4 
horas;  

• Publicação em veículos de comunicação homologada pelo Departamento de Ensino – 
Coordenação do Curso Superior em Tecnologia do Comércio Exterior, a carga horária 
máxima será de até 4 horas;  
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• Teatro (apresentação/organização) para comunidade acadêmica do Instituto Federal de Mato 
Grosso – Pontes e Lacerda, a carga horária máxima será de até 20 horas;  

• Outras atividades aprovadas pelo Departamento de Ensino – Coordenação do Curso Superior 
em Tecnologia do Comércio Exterior, a carga horária máxima será de até 8 horas. 

 Art. 11°. Dos Estágios em Laboratórios:  

I – Serão considerados os estágios realizados nos laboratórios do Instituto Federal do Mato Grosso – 
Pontes e Lacerda, mediante a apresentação de um projeto de autoria do estagiário com a anuência 
de um professor orientador com carga máxima de 40 horas e aprovado pelo Departamento de Ensino 
– Coordenação do Curso Superior em Tecnologia do Comércio Exterior .  

Art. 12º. Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação do Curso ou pelo colegiado de curso, 
através de votação, quando for o caso. 

Art. 13º. Este regulamento poderá sofrer alterações, por iniciativa da Coordenação de Curso com 
aprovação do colegiado de curso. 

Art. 14°. Este regulamento entra em vigor na data de publicação. 

 

 

 

GUIA DE RECEBIMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

NOME DO ALUNO:____________________________________________ 

CURSO:____________________________________ 
PERÍODO/SEMESTRE:__________________________ TURNO:_____________________ 

 

*Atividade realizada no período *Data *Total de horas requeridas **Total de horas deferidas Assinatura do coordenador 

          

          

          

          

          

          

          

          

Local e data:     Visto do coordenador:   

          

 

* Preenchimento Obrigatório pelo discente   
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** Preenchimento Obrigatório pela Coordenação do Curso  

Observações:  

1. Este documento deverá ser impresso em duas vias: 1ª via: para a secretaria / 2ª via: para o discente.  

2. Todos os certificados deverão conter a carga horária, caso contrário, serão indeferidos. Neste caso, o aluno deverá solicitar declaração de CH perante a 
comissão organizadora  

do evento, requerendo novamente a inclusão das horas correspondentes.  



 

 

QUADRO DE EQUIVALÊNCIA DE CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 

 
 



 

 

MODELO DE RELATÓRIO TÉCNICO 

 

 

RELATO SOBRE O CONTEÚDO TÉCNICO ADQUIRIDO/ BENEFÍCIOS PROPORCIONADOS 
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CAMPUS FRONTEIRA OESTE PONTES E LACERDA 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO INSTITUCIONAL  
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

DOS CURSOS SUPERIORES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pontes e Lacerda 
2014 



 

 

INTRODUÇÃO 
 
 

 O Trabalho de Conclusão de Curso é atividade obrigatória a ser exercida pelo 
acadêmico concluinte dos cursos Superiores do Campus Pontes e Lacerda. 

 Deverá ser desenvolvido com a ajuda de um professor orientador, sob a 
supervisão geral do Coordenador de Curso, como atividade de investigação 
científica sobre um tema específico. 

 Obedecendo a uma metodologia, o TCC deverá abordar um tema teórico ou 
teórico-prático relacionado ao Curso que o acadêmico concluinte esteja cursando. 

 Este manual se caracteriza por padronizar o Regulamento de TCC a todos os 
cursos Superiores do IFMT – Campus Pontes e Lacerda, sem deixar de respeitar as 
especificidades atinentes a cada um, que deverão estar representadas como 
anexos.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CAPÍTULO I 
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 
Art.1º Este regulamento tem por finalidade estabelecer as normas relativas à 
elaboração, acompanhamento, orientação e avaliação do Trabalho de Conclusão de 
Curso dos acadêmicos dos Cursos Superiores do IFMT – Campus Pontes e 
Lacerda, requisito obrigatório para a colação de grau. 
 
Art.2º O TCC constitui uma atividade curricular obrigatória, com carga horária 
definida no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e obedece aos seguintes princípios: 
• A investigação como método de conhecimento e de ensino e aprendizagem; 
• A indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão na formação acadêmica 
do educando; 
• A integração entre teoria e prática na produção do conhecimento; 
• a produção do conhecimento como prática social historicamente situada. 

 
Art.3º O TCC será desenvolvido por meio de orientação e acompanhamento 
docente, tendo como referências o presente regulamento, o Projeto Pedagógico do 
Curso e as Políticas da Coordenação de Pesquisa dessa Instituição.  
 
Art.4º As etapas de elaboração do TCC serão definidas de acordo com a matriz 
curricular de cada curso e deverão ser apresentados na forma de Monografia, 
devidamente normatizados, conforme modelos representados nos anexos. 
 
Art.5º Os docentes ministrantes da disciplina de produção do TCC de cada curso 
superior, será o responsável para coordenar as atividades atinentes a todos os 
trâmites do TCC referentes ao seu curso.  
 

CAPÍTULO II 
DOS OBJETIVOS 

 
Art.6º O TCC dos cursos Superiores do IFMT – Campus Pontes e Lacerda, tem por 
objetivos: 
I. Apresentar pesquisa dentro das normas técnicas e científicas elaboradas pela 
Instituição, regulamentadas pelas normas da ABNT; 
II. Aplicar conceitos e métodos apreendidos ao longo dos conteúdos disciplinares e 
em situações reais de vivência, articulando teoria e prática, quer de maneira 
experimental, quer por meio de estudos bibliográficos e de temáticas atinentes a 
cada curso; 
III. Desenvolver a capacidade de planejamento de estudos e a disciplina para 
identificar, analisar e implementar abordagens e soluções para problemas sociais, 
naturais e/ou tecnológicos no âmbito das áreas de formação dos cursos; 
IV. Produzir conhecimentos, soluções tecnológicas e informações voltadas para o 
desenvolvimento de projetos acadêmicos e da pesquisa na Instituição; 
V. Subsidiar docentes e discentes no processo de ensino, contribuindo para a 
retroalimentação dos próprios conteúdos programáticos das disciplinas pertinentes 
ao currículo do curso; 
VI. Enquadrar o TCC em quaisquer uma das linhas de pesquisa definidas por cada 
curso. 

 



 

 

CAPÍTULO III 
PRÉ-REQUISITOS 

 
Art.7º Somente apresentará o TCC, o acadêmico que não tiver dependências em 
quaisquer disciplinas em semestres anteriores ao da realização da banca. 
Parágrafo único: Cabe à Secretaria Acadêmica, no início do semestre alusivo à 
defesa do TCC, fornecer aos Coordenadores de TCC, planilhas atualizadas 
relativas à situação disciplinar de cada acadêmico.  

 
CAPÍTULO IV 

DAS ATRIBUIÇÕES 
 

Art.8º Compete ao Coordenador do TCC: 
I. Fornecer as orientações gerais do TCC e deste regulamento aos professores 
orientadores e acadêmicos durante os semestres vinculados às etapas de sua 
elaboração; 
II. Tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias ao efetivo 
cumprimento deste regulamento; 
III. Preservar as linhas de pesquisa atinentes ao seu curso e estimular o 
compromisso dos acadêmicos e professores no desenvolvimento dos TCC’s 
relacionados a tais linhas; 
IV. Apresentar no início do semestre uma planilha com os professores orientadores 
para que os acadêmicos possam procurá-los; 
V. Convocar, de acordo com a necessidade, reuniões com os professores 
orientadores e acadêmicos matriculados em TCC; 
VI. Manter os registros e arquivos atualizados dos projetos finais de TCC, bem como 
qualquer outro documento, que serão expurgados após a recepção do TCC 
definitivo; 
VII. Organizar, juntamente com os professores orientadores, as bancas avaliadoras 
e os registros referentes aos procedimentos; 
VIII. Homologar o resultado da avaliação do TCC pela banca examinadora e 
encaminhar ao Colegiado os recursos interpostos caso ocorram; 
IX. Providenciar o encaminhamento à biblioteca de (01) uma cópia Impressa e em 
CD-Rom dos TCC´s aprovados; 
X. Manter-se sempre informado quanto às atividades desenvolvidas durante o ano, 
irregularidades, dificuldades e necessidades dos professores envolvidos com o TCC; 
XI. Disponibilizar os termos de aceite a serem assinados pelos professores 
orientadores; 
XII. Recolher, visitar e analisar os projetos de TCC's, deixando-os arquivados. 
 
Art.9º São atribuições do Professor-orientador: 
I. Orientar concomitantemente até o máximo de 5 (cinco) acadêmicos; 
II. Orientar o acadêmico na elaboração do TCC, acompanhando-o desde a 
elaboração do projeto até a efetivação do trabalho de conclusão de curso; 
III. Trabalhar em consonância com os modelos e normas institucionalizadas, 
mantendo-se especificidades a cada curso; 
IV. Observar e orientar os orientandos a cumprir as normas deste regulamento; 
V. Frequentar as reuniões convocadas pelo Coordenador de TCC a respeito do 
TCC; 



 

 

VI. Indicar co-orientador – o co-orientador pode ser de outra IES enquanto o 
orientador deve ser do campus, quando o tema do TCC abranger outras áreas afins 
de conhecimento, e quando for conveniente ao bom andamento da pesquisa; 
VII. Participar como presidente da banca examinadora das defesas de seus 
oirentandos; 
VIII. Preencher e assinar, com os demais membros da banca examinadora, a ata 
final da sessão de apresentação do TCC; 
IX. Certificar-se da autoria dos trabalhos desenvolvidos pelos respectivos 
orientandos, impedindo o andamento de trabalhos e/ou encaminhamento para 
apresentação em banca daqueles que configurarem plágio parcial ou total. 
§ 1º A troca de orientador só é permitida quando outro docente assumir 
formalmente a orientação, mediante aquiescência expressa do professor substituído 
e do Coordenador de TCC.  
§ 2º Deverá o professor-orientador, concomitantemente ao orientando, zelar pela 
originalidade dos trabalhos desenvolvidos sob sua responsabilidade; 
§ 3º Uma vez detectado e comprovado o plágio, o professor orientador poderá 
decidir por uma das seguintes opções: a) solicitar ao acadêmico nova versão 
impedindo-o da exposição do trabalho; b) caber a reprovação do orientando.  
§ 4º O professor orientador deve comunicar o desligamento do orientando à 
coordenação de TCC, se este não comparecer ao mínimo de encontros 
estabelecidos.  
 
Art.10 Ao acadêmico orientando compete: 
I. Participar de todas as reuniões oferecidas pelo grupo de pesquisa, mantendo 
contato direto com o orientador e demais membros do grupo; 
II. Cumprir as datas de entrega do Projeto de pesquisa e do TCC; 
III. Apresentar ao orientador e à banca material autêntico, sob pena de reprovação 
se constatado plágio; 
IV. Comparecer em dia, local e hora determinados pela Coordenação do TCC para 
apresentação da versão final do seu TCC; 
V. Entregar à Coordenação do Curso, em datas estipuladas, três cópias impressas e 
encadernadas e uma cópia em CD-Rom, versão final da monografia 30 (trinta) dias 
após a defesa, com anuência do professor orientador; 
VI. Cumprir e fazer cumprir este regulamento. 
§ 1º O orientando, a partir do momento do início de seu TCC, deverá ter no mínimo 
08 (oito) encontros para orientações, antes da apresentação em banca. Caso isto 
não seja cumprido, o professor orientador pode agir como determina o parágrafo 4º,  
do artigo 9º, Cap. IV.  
 

Capítulo V 
Da aprovação e reprovação 

 
Art.11 A aprovação ou reprovação do acadêmico está ligada à nota atribuída pela 
banca examinadora, no ato da apresentação do TCC.  
§ 1º O acadêmico será reprovado também, caso não cumpra o que determina o 
Parágrafo 4, do artigo 9º, Capítulo IV.  
§ 2º A nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas 
atribuídas pelos membros da banca examinadora, após o momento da arguição, no 
ato da defesa.  
 



 

 

Art.12 Para aprovação o acadêmico deve obter nota igual ou superior a 6 (seis);  
 
Art.13 Os resultados finais, assinados por todos os membros da banca 
examinadora, deverão estar registrados em atas próprias, anexadas ao TCC, bem 
como arquivadas na Coordenação de Curso;  
Parágrafo único: Cabe ao presidente da banca examinadora preencher as atas de 
aprovação constando os quesitos relativos à avaliação do TCC, desenvolvidas por 
cada curso de graduação.  
 
Art.14 A banca se reserva o direito de exigir alterações no TCC, quando julgar 
necessárias; 
Parágrafo Único: Neste caso, a nota será atribuída no momento da entrega do TCC 
alterado, no prazo de até 10 dias (úteis) a partir da data da defesa; 
 
Art.15 Entregues as novas cópias do TCC, já com as alterações realizadas, ratifica-
se a nota, inexistindo nova apresentação oral;  
 
Art.16 Em caso de cursos que contenham etapas diferentes para o TCC, o 
acadêmico não poderá defendê-lo se não cumprida a etapa inicial de acordo com a 
matriz curricular do Curso.  
 
Art.17 O acadêmico que não entregar o TCC nos prazos determinados por cada 
Coordenação de TCC, ou que não se fizer presente para a apresentação oral sem 
justificativa na forma da legislação em vigor, estará automaticamente reprovado no 
TCC;  
 
Art.18 O acadêmico que entregar um TCC comprovadamente plagiado será 
advertido pelo orientador e terá nova oportunidade de redação, segundo 
recomendação do parágrafo 3º, artigo 9º, Capítulo IV; 
Parágrafo único: Será considerado plágio o uso indevido de transcrições literais de 
obras ou referências bibliográficas que, de forma direta ou indireta, deixem de ser 
referenciadas. 
 
Art.19 Compete aos colegiados dos cursos analisarem prováveis recursos das 
avaliações finais; 
 
Art.20 Não há recuperação da nota final atribuída ao TCC em banca. Como tal, a 
aprovação ou reprovação é definitiva;  
 
Art.21 Se reprovado, fica a critério do acadêmico continuar ou não com o mesmo 
tema e com o mesmo orientador, caso este julgue conveniente; 
Parágrafo Único: Em caso de mudança de tema e/ou orientador, o acadêmico deve 
reiniciar o processo de produção do TCC desde a elaboração do projeto até a sua 
versão definitiva.  
 
Art.22 Ao acadêmico cujo TCC tenha sido reprovado é vedada a apresentação de 
novo TCC, qualquer que seja a alegação, no semestre da reprovação.  
 
 

CAPÍTULO VI 



 

 

DA BANCA EXAMINADORA 
 
Art.23 O TCC é apresentado pelo acadêmico perante banca examinadora composta 
pelo professor orientador (presidente da mesa) e por dois outros professores, sendo 
um obrigatoriamente do campus, facultando-se a possibilidade do 2º. professor ser 
de outro órgão, desde que tenha afinidade com o tema desenvolvido e sem ônus 
para a Instituição.  
Parágrafo Único. A escolha das bancas examinadoras para apresentação dos 
Trabalhos de Conclusão de Curso, fica sob a responsabilidade do professor 
orientador, que deve indicar a sua constituição de acordo com a área de afinidade 
aos temas.  
 
Art.24 A banca examinadora somente poderá executar os seus trabalhos com os 
três membros presentes, sendo um deles o professor orientador. 
§ 1º. O não comparecimento de algum dos três membros indicados inicialmente para 
banca examinadora deverá ser substituído pela parecer escrito do membro ausente 
anexado à Ata de Defesa, ou, ser comunicado, por escrito, ao Coordenador do TCC. 
§ 2º. O co-orientador tem sua permanência em banca permitida, mas é lhe vedada 
sua participação na nota, bem como influência em relação aos outros membros 
componentes em suas avaliações. 
 
Art.25 Todos os servidores do Campus Pontes e Lacerda podem ser convocados 
para orientar os Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como participar de bancas 
examinadoras, de acordo com as áreas do conhecimento e disponibilidade de datas 
e horários.  
 

CAPÍTULO VII 
DA APRESENTAÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art.27 As sessões de apresentação são públicas. 
 
Art.28 A Coordenação do TCC deve elaborar o calendário semestral fixando prazos 
para a entrega dos Projetos dos Trabalhos de Conclusão de Curso, dos próprios 
Trabalhos de Conclusão de Curso, designação das bancas examinadoras, horários 
e locais para as suas apresentações. 
 
Art.29 Os membros das bancas examinadoras, a contar da data de sua designação, 
têm o prazo de 20 (vinte) dias para procederem à leitura dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso. 
 
Art.30 Na apresentação, o acadêmico tem até 30 (trinta) minutos para exposição do 
seu trabalho. Cada componente da banca contará com 10 (dez) minutos para fazer a 
sua arguição caso julgue relevante, e o acadêmico disporá de 5 (cinco) minutos para 
responder a cada um dos examinadores. 
 
Art.31 Ao término da data limite para a entrega das cópias dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso, a Coordenação do TCC deve divulgar a composição das 
bancas examinadoras, os horários e os locais destinados às suas apresentações. 
 



 

 

Art.32 A atribuição das notas dar-se-á após o encerramento das arguições e às 
suas respostas, considerando-se os quesitos padronizados (em anexo). 
§ 1º Cada quesito terá pesos variando de 0 (zero) a 10 (dez).  
§ 2º A nota final do acadêmico é o resultado da média aritmética das notas 
atribuídas pelos membros da banca examinadora em cada um dos quesitos 
definidos. 
        
Art.33 A banca examinadora, pode solicitar ao acadêmico que reformule aspectos 
de seu TCC, após a apresentação. 
§ 1º. O professor orientador será responsável pelo acompanhamento das 
reformulações solicitadas pela banca do TCC, caso exista consenso.  
§ 2º. O prazo para apresentação das alterações sugeridas, caso acatadas pelo 
professor orientador é de, no máximo, 10 (dez) dias úteis a partir da data de 
apresentação, devendo solicitá-las ao acadêmico e apresentar uma nova versão à 
Coordenação de TCC, sem necessidade de nova apresentação do Trabalho de 
Conclusão de Curso, mas apreciado pelos membros da banca examinadora, 
lavrando-se a respectiva ata.   
 
Art.34 A banca examinadora pode reunir-se antes da sessão de apresentação 
pública e, se a maioria decidir, devolver o TCC para reformulações. Neste caso, o 
acadêmico não irá para a apresentação.  
Parágrafo Único: Cabe à Coordenação do TCC determinar uma nova data de 
apresentação oral do Trabalho de Conclusão de Curso. 
 
Art.35 As atas das apresentações dos Trabalhos de Conclusão de Cursos, devem 
ser assinadas por todos os membros da banca examinadora. 
Parágrafo Único: Compete ao Colegiado do Curso analisar prováveis recursos dos 
resultados das bancas. Caso não consiga solucionar o problema, deverá ser 
acionada a Direção Acadêmica.  
 

CAPÍTULO VIII 
DA ENTREGA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 
Art.36 O TCC deverá possuir a natureza determinada pelas Coordenações de 
Cursos e estrutura regida por este regulamento e normas da ABNT, levando-se em 
conta as especificidades de cada curso, anexadas a este regulamento.  
 
Art.37 O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser encaminhado à Coordenação de 
Curso para os trâmites necessários à sua avaliação. 
§ 1º Em 3 (três) cópias encadernadas em espiral transparente. 
§ 2º Com estrutura e lay-out determinado e pelas normas padronizadas do Manual 
de Normas da Instituição, bem como atendendo às determinações essenciais da 
ABNT.  
§ 3º No prazo de até 20 dias antes das datas de apresentação, para distribuição e 
leitura pelas bancas examinadoras. 
§ 4º Caso não haja a entrega do TCC dentro do prazo estipulado e divulgado 
previamente, o acadêmico será considerado reprovado nesta etapa, devendo 
reiniciar o processo de acordo com os trâmites deste regulamento. 
 



 

 

Art.38 Após a aprovação pela Banca Examinadora, o acadêmico terá 30 (dez) dias 
úteis contados a partir do dia posterior, para correção e entrega da versão definitiva, 
com anuência do professor orientador; 
§ 1º A versão definitiva da Monografia deverá ser encadernada em capa dura na 
cor adotada pelo seu curso, em letras douradas e lombada com título e autor, 
seguindo normas de editoração e formatação da ABNT e deve ser entregue na 
Coordenação do Curso e esta encaminhará à Biblioteca do Campus.  
§ 2º A entrega da versão definitiva do TCC é requisito para a colação de grau e deve 
ser efetuada para ratificação da nota.  
 

CAPÍTULO IX 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

 
Art.39 O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as atividades 
relacionadas com o TCC dos cursos do IFMT – Campus Pontes e Lacerda, 
indispensável para a colação de grau. 
 
Art.40 O TCC consiste em pesquisa orientada individual na forma de monografia, 
em qualquer área do conhecimento determinada por cada curso. 
 
Art.41 Compete ao Colegiado de cada curso dirimir dúvidas referentes à 
interpretação deste Regulamento, bem como suprir as lacunas, expedindo os atos 
complementares que se fizerem necessários. 
 
Art.42 Na ausência de Coordenador do TCC, as atividades a ele relacionadas serão 
assumidas pelo Coordenador do Curso. 
 
Art.43 Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Coordenador de 
Curso em primeira instância, pelo Colegiado do Curso em segunda instância e pela 
chefia de Departamento de Ensino em última instância. 
 
Art.44 Este regulamento entra em vigor após aprovação pelo Departamento de 
Ensino dessa Instituição e consonância com os Colegiados de cada curso, 
revogando-se todas as disposições anteriores. 
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RESUMO 

 

Em uma lauda deve constituir-se de 250 palavras no máximo, em parágrafo único, 
espaçamento simples, justificado e sem recuo de margem. O educando deve 
resumir o trabalho de forma clara, objetiva e sucinta. Aportar à situação problema e 
sua solução. Recomenda-se produzir o resumo ao término da monografia, isso 
facilita o processo de compreensão do trabalho. O resumo tem por objetivo, situar o 
leitor sobre o contexto que o mesmo vai encontrar no corpo do trabalho monográfico. 
O resumo é a descrição do problema e da solução encontrada. Devem ser evitadas 
abreviaturas, fórmulas, símbolos e diagramas não necessários a sua conclusão; 
bem como citações de autores, comentários, críticas e julgamento pessoal. 
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RESUMO 

Os elementos pré-textuais no entram no sumário, são contabilizados, mas não entram. 

 

 



 

 

ELEMENTOS TEXTUAIS (cada parte deverá iniciar em página distinta) 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Apresenta o assunto como um todo, definindo os objetivos do trabalho e as 

razões de sua elaboração, com a devida justificativa de cada passo executado. 

Fazer constar elementos argumentativos teórico-científicos e experimentais que 

sustentem as informações contidas, e que devem seguir a ordem: 

a) a enunciação do tema / o âmbito do trabalho (em que área / campo do 

conhecimento se situa o objeto de estudo); 

b) a relevância do trabalho; 

c) a(s) justificativa(s); 

d) os objetivos; 

e) a ordenação dos tópicos (ordem de exposição). 

 

1.2 METODOLOGIA E MÉTODO DA PESQUISA 
Este item complementa, esclarece e torna os objetivos operacionais. São os 

procedimentos seguidos para realização de uma pesquisa. Envolve várias etapas, 

dependendo das peculiaridades de cada pesquisa são: tipo de pesquisa, população 

e amostra, coleta de dados, análise de dados. Pode ser feito em um capítulo ou 

tópico a parte, antes ou depois do referencial teórico ou revisão de literatura 

(consultar orientador). 

2 DESENVOLVIMENTO 
Nesta parte, o autor deve se preocupar em apresentar o trabalho resultante 

de sua pesquisa. Isto implica numa apresentação clara, lógica e objetiva dos “prós” e 

“contras” com relação ao tema, buscando-se sempre a fundamentação teórica. (Não 

esquecer de citar os autores consultados, principalmente o sobrenome deles, o ano 

das obras e páginas consultadas). 



 

 

As seções ou capítulos desenvolvidos no sumário devem configurar do 

mesmo modo no desenvolvimento do trabalho.  

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Contextualização teórica do problema e sua relação com o que foi investigado 

anteriormente. Desmembrado em tópicos e subtópicos (consultar orientador). 

3 RESULTADOS 

 Os resultados obtidos, quando se fizer necessário, deverão ser descritos em 

detalhe, acompanhados de ilustrações e/ou outros recursos necessários para 

facilitar a compreensão, conforme a natureza do trabalho. 

4 DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

 Nesta seção de resultados obtidos são comparados com os de outros autores 

e as hipóteses relacionadas com o trabalho são confirmadas ou refutadas. 

5 CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES 
Devem figurar de maneira clara e ordenadamente todas as deduções, tendo 

em vista manter a objetividade e apresentar, de maneira mais resumida possível, as 

conclusões da pesquisa, de forma que quem for ler o relatório tenha um panorama 

geral dos resultados obtidos no trabalho. 

Deve limitar-se a um posicionamento sintetizado da argumentação 

desenvolvida no trabalho. Elas só podem ser apresentadas a partir da 

fundamentação da pesquisa com base na(s) análise(s).  

 As considerações finais sempre devem responder aos questionamentos ou 

estar coerente com o que foi apresentado na introdução do trabalho. 
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APÊNDICES 
 

O autor utiliza esse espaço para trazer conteúdos de apoio, objetivando 

aprofundar a prática da pesquisa e suas diferentes formas de produção. Assim, o 

educando recebe uma bibliografia de apoio na confecção de questionários, 

entrevistas, mensuração dos resultados entre outros.  

Os apêndices são textos elaborados pelo autor com objetivo de completar 

uma argumentação. Devem aparecer após as referências bibliográficas e ou 

glossário e os anexos após os apêndices, e ambos devem constar no sumário. 



 

 

Se o número de páginas de cada apêndice for superior a 3, recomendá se 

uma lista antecedendo os mesmos. A paginação é contínua a do texto. 

Utilizam-se letras maiúsculas na identificação dos apêndices e anexos, e quando 

esgotadas as 23 letras do alfabeto dobra-se a sua utilização. 

EX: APÊNDICE A 

 

ANEXOS 
O autor utiliza esse espaço para trazer conteúdos de apoio, objetivando 

aprofundar a prática da pesquisa e suas diferentes formas de produção. Assim, o 

educando recebe uma bibliografia de apoio na confecção de questionários, 

entrevistas, mensuração dos resultados entre outros.  

Anexos são documentos não elaborados pelo autor, que servem de 

fundamentação, comprovação e ilustração, como mapa, leis, estatutos entre outros. 

Se o número de páginas de cada anexo for superior a 3, recomendá se uma 

lista antecedendo os mesmos. A paginação é contínua a do texto. 

Utilizam-se letras maiúsculas na identificação dos apêndices e anexos, e quando 

esgotadas as 23 letras do alfabeto dobra-se a sua utilização. 

EX:  ANEXO A 

 

FORMATAÇÃO GRÁFICA 

Papel: 

Deverá ser apresentado em papel A4 branco 

 

Margens: 

Superior e esquerda, de 3 cm; 

Direita e Inferior, de 2 cm. 

 



 

 

Tipo e Tamanho de Letra:  

Recomenda-se o uso da fonte Times New Roman ou Arial, tamanho 12, em 
todo o documento. 

Em citações longas com mais de 3 linhas e notas de rodapé, usar tamanho 10 

Cada seção deverá iniciar em página distinta. 

 

Entrelinhamento:  

Para o texto corrido, espaço 1,5; 

Para citações longas com mais de três linhas, espaço simples; 

Para notas de rodapé, fonte 10 e espaço simples; 

Para referências, espaço simples e entre elas espaço duplo. 

Numeração das páginas: 

Conta-se a partir da folha de rosto, embora só devam ser numeradas a partir 

da Introdução do texto. Numeração sequencial com algarismo arábico no canto 

superior direito. 

 

 



 

 

MODELO 

 

 

 

 

ANEXOS 

 
 

Anexo A - Modelo de apresentação de figuras e gráficos 

Anexo B - Entrevistas 

Anexo C - Reportagens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


