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I – Atribuições e atividades profissionais relativas à qualificação ou à habilitação profissional,
que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse componente curricular.

 
Aplicar a legislação referente ao trânsito de veículos, ao transporte de passageiros e à manipulação, armazenamento e transporte de cargas, identificando

os organismos que as normatizam, no Brasil e no exterior.
de compras, de recebimento, de armazenamento, de estoques, de movimentação, de expedição, transporte e distribuição de materiais e produtos,

utilizando tecnologia de informação
Identificar e interpretar a legislação que regula as atividades de comercialização, do meio ambiente, bem como as normas referentes aos direitos do

consumidor, aos contratos comerciais, às normas de higiene e segurança, ao comércio exterior, às questões tributárias e fiscais.
Identificar e interpretar a legislação que regula as normas tributárias. Elaborar cálculos, para definir os valores dos tributos de conformidade com sua

aplicabilidade.
O TÉCNICO EM LOGÍSTICA é o profissional que executa e colabora na gestão dos processos de planejamento, operação e controle de programação da

produção de bens e serviços, programação de manutenção de máquinas e de equipamentos,
Presta atendimento aos clientes. Implementa os procedimentos de controle de custos, qualidade, segurança e higiene do trabalho no sistema logístico

II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas do Componente Curricular
Competências
1. Correlacionar o significado dos tributos e suas abrangências.
2. Correlacionar documentos fiscais, base de cálculo dos impostos e valor dos mesmos.
3. Analisar exigências fiscais legais nas operações de importações e exportações de mercadorias.
4. Associar as exigências da legislação tributária aplicadas sobre: Operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Habilidades
1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação nas operações logísticas.
2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento dos documentos fiscais.
3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos fiscais, para definir os valores dos impostos e tributos de conformidade com sua aplicabilidade.
4.1. Calcular para conferência os impostos e tributos legais aplicáveis nas operações de importações e exportações.
4.2. Identificar os aspectos da legislação tributária que se apliquem sobre: operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósito fechado.

Bases Tecnológicas
BASES TECNOLÓGICAS
1. Regimes tributários:
1.1. pequena, média e grande empresas.
1.2. simples nacional.
1.3. noções de lucro:
1.3.1. real e presumido.
2. Conceitos tributários aplicados a logística:
2.1. ICMS;
2.2. IPI;

2.3. ISSQN;
2.4. impostos de importação e exportação.
3. Documentos fiscais:
3.1. notas fiscais;
3.2. conhecimento de transporte.
4. Aspectos tributários incidentes sobre:
4.1. operador logístico, armazém geral, centro de distribuição e depósitos fechados.

III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvolvimento
Habilidades Bases Tecnológicas Procedimentos Didáticos De Até

bases tecnológicas e
metodologia de trabalho 24/07/17 28/07/17

apresentação da
disciplina e dos assuntos
a serem discutidos

31/07/17 04/08/17

aula expositiva e
dialogada 07/08/17 11/08/17

aula expositiva e
dialogada

14/08/17 18/08/17



dialogada
aula expositiva e

dialogada- pesquisa 21/08/17 25/08/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e
sua aplicação nas operações logísticas.;

1. Regimes tributários: ; 1.1. pequena, média e
grande empresas. ;

aula expositiva e
dialogada 28/08/17 01/09/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e
sua aplicação nas operações logísticas.; 1.2. simples nacional. ; 1.3. noções de lucro: ; aula expositiva e

dialogada 04/09/17 08/09/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e
sua aplicação nas operações logísticas.; 1.3. noções de lucro: ; 1.3.1. real e presumido. ;

aula expositiva e
dialogada- revisão dos
conteúdos

11/09/17 15/09/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e
sua aplicação nas operações logísticas.;

1. Regimes tributários: ; 1.1. pequena, média e
grande empresas. ; 1.2. simples nacional. ; 1.3.
noções de lucro: ; 1.3.1. real e presumido. ;

avaliação escrita - todas
as bases tecnológicas do
Plano de curso e as
criadas pelo professor

18/09/17 22/09/17

EXPOTEC 25/09/17 29/09/17
Devolutiva das

avaliações - recuperação
contínua

02/10/17 06/10/17

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no
preenchimento dos documentos fiscais. ;

2. Conceitos tributários aplicados a logística: ; 2.1.
ICMS; ; 2.2. IPI; ;

aula expositiva e
pesquisa individual 09/10/17 13/10/17

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no
preenchimento dos documentos fiscais. ;

2. Conceitos tributários aplicados a logística: ; 2.3.
ISSQN; ;

aula expositiva e
dialogada exercícios 16/10/17 20/10/17

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no
preenchimento dos documentos fiscais. ; 2.4. impostos de importação e exportação. ; aula expositiva e

dialogada 23/10/17 27/10/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e
sua aplicação nas operações logísticas.; 2.1.
Cumprir exigências legais e tributárias no
preenchimento dos documentos fiscais. ;

1. Regimes tributários: ; 1.1. pequena, média e
grande empresas. ; 1.2. simples nacional. ; 1.3.
noções de lucro: ; 1.3.1. real e presumido. ; 2.
Conceitos tributários aplicados a logística: ; 2.1.
ICMS; ; 2.2. IPI; ; 2.3. ISSQN; ; 2.4. impostos de
importação e exportação. ;

Verificação de conteúdo 30/10/17 03/11/17

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos
fiscais, para definir os valores dos impostos e
tributos de conformidade com sua aplicabilidade. ;

3. Documentos fiscais:; 3.1. notas fiscais; ;
aula expositiva e

dialogada escolha do
tema do trabalho em
grupo

06/11/17 10/11/17

3.1. Elaborar cálculos, com base nos documentos
fiscais, para definir os valores dos impostos e
tributos de conformidade com sua aplicabilidade. ;

3. Documentos fiscais:; 3.2. conhecimento de
transporte. ;

aula expositiva e
dialogada 13/11/17 17/11/17

4.1. Calcular para conferência os impostos e
tributos legais aplicáveis nas operações de
importações e exportações. ; 4.2. Identificar os
aspectos da legislação tributária que se apliquem
sobre: operador logístico, armazém geral, centro de
distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos tributários incidentes sobre: ; 4.1.
operador logístico, armazém geral, centro de
distribuição e depósitos fechados.;

aula expositiva e
dialogada 20/11/17 24/11/17

4.1. Calcular para conferência os impostos e
tributos legais aplicáveis nas operações de
importações e exportações. ; 4.2. Identificar os
aspectos da legislação tributária que se apliquem
sobre: operador logístico, armazém geral, centro de
distribuição e depósito fechado. ;

4. Aspectos tributários incidentes sobre: ; 4.1.
operador logístico, armazém geral, centro de
distribuição e depósitos fechados.;

apresentação dos
trabalhos finais 27/11/17 01/12/17

devolutiva das
avaliações - recuperação
contínua

04/12/17 08/12/17

encerramento do
semestre e do curso
´atendimento individual a
alunos com pendências

11/12/17 15/12/17

IV - Plano de Avaliação de Competências
Competências Instrumento(s) e Procedimentos de Avaliação Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho

1. Correlacionar o significado dos
tributos e suas abrangências. Avaliação Escrita ;

Pertinência das Informações ;
Objetividade ; Pertinência das
Informações ; Pertinência das
Informações ; Objetividade ;
Pertinência das Informações ;

O aluno deve ser capaz de
identificar os tributos
aplicados nas operações
Logísticas.

2. Correlacionar documentos fiscais,
base de cálculo dos impostos e valor dos
mesmos.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ;
Participação em Aula ;

Relacionamento de Conceitos
; Objetividade ; Argumentação
Consistente ;

identificar documentação e
suas alíquotas

3. Analisar exigências fiscais legais nas
operações de importações e exportações
de mercadorias.

Trabalho/Pesquisa ; Avaliação Escrita ;
Relacionamento de Ideias ;

Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Pertinência das
Informações ;

O aluno deve conseguir
entender as bases de
cálculos dos tributos
apresentados nos
documentos fiscais

4. Associar as exigências da legislação
tributária aplicadas sobre: Operador
logístico, armazém geral, centro de
distribuição e depósito fechado.

Avaliação Escrita ; Debate ;
Relacionamento de Conceitos

; Argumentação Consistente ;
Organização ; Pertinência das
Informações ;

O aluno deve demonstrar
conhecimento ao calcular os
tributos aplicáveis nas
operações de importação e
exportação

V – Plano de atividades docentes

Atividade Previstas

Atendimento a alunos por Participação em
Projetos e Ações meio de ações e/ou projetos reuniões com

voltados à voltados à superação de Preparo e correção Preparo de Coordenador de
redução da defasagens de aprendizado de avaliações material didático Curso e/ou previstas

Evasão Escolar ou em processo de em Calendário
Progressão Parcial Escolar

Julho Levantamento das
expectativas

llevantamento de dúvdas preparo de avaliação
diagnóstica

preparo das aulas Reunião pedagógica e
Reunião de área



expectativas diagnóstica Reunião de área

Agosto X Avaliação diagnóstica Correção e
recuperação contínua Atualização dos conteúdos X

Setembro Discussão sobre
resultados obtidos Levantamento dos resultados Avaliação Preparo de estudo de caso. Tema

trabalho em grupo
Reunião de área e

Conselho

Outubro Dinâmica em classe Avaliação diagnóstica Devolutiva e
recuperação contínua Preparo das aulas Reunião de área

Novembro Conscientização
profissional Autoavaliação Avaliação do trabalho

em grupo Avaliação final Reunião de área

Dezembro X Acompanhamento individual
das avaliações finais

Devolutiva e
recuperação contínua X Conselho final

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
ALEXANDRE, Ricardo. Direito Tributário Esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2015.
Apresentação de vídeaulas sobre conceito e aplicação de tributos.
BARSANO, Paulo Roberto; MONTE, Gerry Adriano; FILHO, José Leme de Oliveira Tributação e Legislação Logística - Série Eixos - Gestão e Negócios. São

Paulo: Editora Saraiva, 2015
Código Tributário Nacional. www.planalto.gov.br
COELHO, Sache Calmon Navarro. Curso de Direito Tributário Brasileiro. 6º ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002. Código Tributário Nacional. Constituição

Federal. Apostila elaborada pelo professor.
Constituição Federal Código Tributário Nacional Legislação específica Sites oficiais governamentais. Sites diversos, toda mídia disponível, revistas

especializadas, jornais e textos diversos
Lei Complementar nº 123/2006 - (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa)

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000)
Material elaborado pelo professor; artigos científicos relacionados ao conteúdo; recortes de jornais/revistas
REZENDE, Amaury José e outros - CONTABILIDADE TRIBUTÁRIA. Entendendo a Logística dos Tributos e seus Reflexos sobre os Resultados das

Empresas.

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
PIL- Os investimentos do governo na área de Logística

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Será inserido após escolha junto aos demais professores da área

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
As atividades de recuperação serão realizadas de forma contínua, sempre que for diagnosticada insuficiência na apropriação de competências pelo

aluno, durante o desenvolvimento do curso. A recuperação contínua acontecerá no decorrer das aulas, quando constatada a existência de aluno(s)
demonstrando
Será providenciado o uso de novas estratégias que favoreçam a aprendizagem. Estas estratégias envolverão a adoção de metodologia diversificada e

mais adequada às dificuldades dos alunos, a ampliação de atividades de apoio, a revisão de aulas ou bases tecnológicas, devolutiva das avaliações
orientação de estudos, atividades complementares de reforço e até mesmo o replanejamento do processo de ensino- aprendizagem.

IX – Identificação:
Nome do Professor ROSANGELA GARCIA RODRIGUES ;
Assinatura Data 02/08/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:
De acordo com plano de curso
Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: 17/08/17

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição
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