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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. Identificar e interpretar a legislação que regula as normas tributárias. Elaborar cálcul

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

Aula inaugural,
apresentação das bases
tecnologicas e
planejamento do semestre

25/07/17 25/07/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação
nas operações logísticas.; 1. Regimes tributários: ; aula conceitual e

explicativa 01/08/17 01/08/17

1.1. Identificar os principais impostos e tributos e sua aplicação
nas operações logísticas.; 1. Regimes tributários: ; Cont. aula conceitual

sobre tributação. 08/08/17 08/08/17

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

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

aula explicativa com
vídeos sobre o assunto 15/08/17 15/08/17

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

1.1. pequena, média e grande
empresas. ; 1.2. simples nacional. ;

Aula conceitual e
explicativa 22/08/17 22/08/17

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

1.1. pequena, média e grande
empresas. ; 1.2. simples nacional. ;

aula expositiva com
utilização de videos com
profissionais.

29/08/17 29/08/17

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

1.3. noções de lucro: ; 1.3.1. real e
presumido. ;

Aula expositiva e
explicativa 05/09/17 05/09/17

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

1.3. noções de lucro: ; 1.3.1. real e
presumido. ;

aula explicativa com o
auxilio de videos de

12/09/17 12/09/17



dos documentos fiscais. ; presumido. ; auxilio de videos de
profissionais da área

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. ;

Avaliação de
aprendizagem 19/09/17 19/09/17

feedback da avaliação e
retomada de conteúdo se
necessário.

26/09/17 26/09/17

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

2. Conceitos tributários aplicados a
logística: ; aula conceitual teórica 03/10/17 03/10/17

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

2. Conceitos tributários aplicados a
logística: ; 2.1. ICMS; ; 2.2. IPI; ; 2.3.
ISSQN; ;

Aula expositiva e
explicativa com a
autilização de vídeos

10/10/17 10/10/17

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

2. Conceitos tributários aplicados a
logística: ; 2.1. ICMS; ; 2.2. IPI; ; 2.3.
ISSQN; ;

Estudo de caso prático
para fixação do conteúdo 17/10/17 17/10/17

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

2.4. impostos de importação e
exportação. ;

Aula expositiva e
explicativa 24/10/17 24/10/17

2.1. Cumprir exigências legais e tributárias no preenchimento
dos documentos fiscais. ; 4.1. Calcular para conferência os
impostos e tributos legais aplicáveis nas operações de
importações e exportações. ;

2.4. impostos de importação e
exportação. ; 3. Documentos fiscais:;
3.1. notas fiscais; ;

Aula explicativa com o
auxilio de vídeos 31/10/17 31/10/17

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; ;

Aplicação pratica com
utilização de exercícios 07/11/17 07/11/17

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

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

Aula expositiva e
explicativa 14/11/17 14/11/17

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
explicativa 21/11/17 21/11/17

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. ; 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. ;

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.;

Avaliação de
aprendizagem 28/11/17 28/11/17

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.;

feedback da avaliação,
aula explicativa com
auxilio de videos

05/12/17 05/12/17

feedback do semestre,
inteiração com os alunos. 12/12/17 12/12/17

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 ; Observação Direta ;
Participação em Aula ;

Clareza na Expressão
Oral e Escrita ;
Objetividade ;
Relacionamento de
Conceitos ;

conhecer os diferentes
tributos e impostos.

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

Avaliação Escrita ; Observação Direta ;
Participação em Aula ;

Objetividade ;
Coerência/Coesão ;
Clareza na Expressão Oral
e Escrita ;

saber diferenciar os
impostos, calcular
adequadamente cada tipo.

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

Avaliação Escrita ; Estudo de Caso ;
Participação em Aula ;

Atendimento às Normas ;
Coerência/Coesão ;
Objetividade ;

Analisar corretamente a
incidência de impostos sobre
importação e exportação

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

Avaliação Escrita ; Observação Direta ;
Observação Direta ;

Atendimento às Normas ;
Cumprimento das Tarefas
Individuais ; Objetividade ;

Observar corretamente as
exigencias tributarias dos
operadores logisticos

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
Incentivo contínuo em
sala, controle do Nº de

faltas
Retomada do conteúdo sempre

que se fizer necessário Avaliação contínua Aulas preparadas
antecipadamente

reunião pedagogica e
planejamento

Agosto Incentivo contínuo em sala,
controle do Nº de faltas

Retomada do conteúdo sempre que
se fizer necessário Avaliação contínua Aulas preparadas

antecipadamente

Setembro Incentivo contínuo em sala,
controle do Nº de faltas

Retomada do conteúdo sempre que
se fizer necessário Avaliação escrita Aulas preparadas

antecipadamente
reunião

pedagogica

Incentivo contínuo em sala, Retomada do conteúdo sempre que Avaliação contínua Aulas preparadas



Outubro Incentivo contínuo em sala,
controle do Nº de faltas

Retomada do conteúdo sempre que
se fizer necessário

Avaliação contínua Aulas preparadas
antecipadamente

Novembro Incentivo contínuo em sala,
controle do Nº de faltas

Retomada do conteúdo sempre que
se fizer necessário Avaliação escrita Aulas preparadas

antecipadamente

Dezembro Incentivo contínuo em sala,
controle do Nº de faltas

Retomada do conteúdo sempre que
se fizer necessário Avaliação contínua Aulas preparadas

antecipadamente
reunião

pedagogica

VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusive bibliografia)
 
Constituição Federal Código Tributário Nacional Legislação específica Sites oficiais governamentais. Sites diversos, toda mídia disponível, revistas

especializadas, jornais e textos diversos Material elaborado pelo professor; artigos científicos relacionados ao conteúdo; recortes de jornais/revistas

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares e/ou Atividades Extra
Atividade Extra
pesquisa de reportagens de jornal escrito e televisivo

Propostas de Integração e/ou Interdisciplinares
Integração do conhecimento tributário aos processos logísticos, inclusive na logistica internacional

VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para alunos com baixo rendimento/dificuldades de aprendizagem)
 
Avaliação continuada em sala e aula

IX – Identificação:
Nome do Professor WILLIAM AUGUSTO GALVÃO ;
Assinatura Data 12/08/2017

X – Parecer do Coordenador de Curso:

Nome do Coordenador:
Assinatura: Data: / /

____________________________________
Data e ciência do Coordenador Pedagógico

XI - Replanejamento
Data Descrição

Imprimir


