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Eixo Tecnológico: Gestão e Negócios

Título do egresso: Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior

Diploma Conferido: Tecnólogo em Comércio Exterior

Modalidade: Graduação em EAD

Carga horária: 1.600 h

Duração: Tempo mínimo: 24 meses

Forma de Acesso: Exame vestibular, transferência de IES, transferência interna de curso, portador de 

diploma de curso superior e Enem.

 Proposta do Curso

O Curso Superior de Tecnologia em Comércio Exterior da UNIFCV tem como proposta: Planejar, 

gerenciar a logística, desembaraço, seguros e operações de comércio exterior: transações cambiais, 

despacho e legislação aduaneira, transações �nanceiras, exportação, importação e contratos. 

Prospecta e pesquisa oportunidades de mercados voltados a atividades de importação e exportação. 

Coordena �uxos de embarque e desembarque de produtos. De�ne e supervisiona planos de ação. 

Negocia e executa operações nos âmbitos legais, tributários e cambiais inerentes ao processo de 

importação e exportação. Avalia e emite parecer técnico em sua área de formação.

Objetivo Geral

Preparar o pro�ssional para identi�car atividades de comercialização internacional, operações 

cambiais, logística internacional, legislação e prática aduaneira. Através das disciplinas 

pro�ssionalizantes e complementares, o tecnólogo é preparado para atender às necessidades do 

modelo pretendido pelas organizações, frente aos constantes desa�os impostos pela globalização.

Mercado de Trabalho

Este pro�ssional poderá atuar na gerencia de operações de internacionais, tais como: transações 

cambiais, despacho e legislação aduaneira, exportação, importação de produtos e serviços; contratos e 

logística internacional; prospectar e pesquisar mercados, de�nir plano de ação, negociar e executar 

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

controla �uxos de embarque e desembarque de produtos, providencia documentos e identi�ca os 

melhores meios de transportes.
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Existem diversas oportunidades de trabalho na área: empresas nacionais e multinacionais; comerciais 

importadoras e exportadoras; bancos; agentes logísticos; comissários de despacho; transportadores 

internacionais, entre outros. Sua atuação nessas empresas poderá variar desde analista técnico; 

assistente; supervisor até gestor de negócios internacionais.

Ocupações CBO associadas

1417-15 – Gerente de câmbio e comércio exterior

2512-05 – Analista de mercado internacional

Documentos para Matrícula

. Cópia do Histórico do Ensino Médio (Autenticado)

. Cópia da Certidão de nascimento ou casamento

. Cópia do Título de Eleitor (e comprovante de quitação eleitoral)

. Cópia da Reservista

. Cópia do R.G

. Cópia do CPF

. Comprovante de Residência Atualizado (conta de água ou de energia elétrica)

Resumo da Matriz Curricular

Horária (disciplinas) - 1600 h

Optativa* - 100 h

-Língua Brasileira de Sinais - Libras

-Planejamento Estratégico

Total carga horária do curso - 1600 h   
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MÓDULO COMPLEMENTAR

Modalidade EaD - 360h 

Para habilitar-se em Comércio Exterior, você deve escolher uma das opções

de Curso de Formação abaixo:

Analista em Comércio Exterior

Despachante Aduaneiro

Agente de Carga Internacional

Gestão de Operações Portuárias

Analista de Logística em Comércio Exterior

International Trade Management

International Business Management

International Marketing Management


