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SINOPSE DO CURSO 
 
CURSO:   Documentos de Shipping 
SIGLA:   DOCSHIP 
CARGA HORÁRIA:  15 horas/aulas 
 
 
1) PROPÓSITO GERAL DO CURSO 

Proporcionar ao aluno os conhecimentos básicos para identificar os aspectos jurídicos, 
comerciais, operacionais e bancários inerentes aos documentos de transporte e comércio marítimo. 
 
 
2) DIRETRIZES GERAIS DO CURSO 
 
Quanto à Estruturação do Curso: 
 
a)  Este currículo contém conhecimentos mínimos necessários para a certificação do aluno em 
conformidade com as exigências especificadas no "Propósito Geral" deste curso.  
b)  O curso deverá ser desenvolvido, preferencialmente, de segunda a sexta-feira, com três 
horas/aula diárias, com intervalo de 20 minutos para o lanche, perfazendo uma carga horária de 15 
horas/aula. 
c)  O curso poderá ser aplicado para até trinta (35) alunos, condicionado à disponibilidade de 
infraestrutura de sala de aula e autorização da Fundação de Estudos do Mar. 
d)  O candidato, no ato da matrícula, deverá preencher uma ficha e entregá-la ao Professor ou 
outro responsável designado. 
e)  O candidato receberá o material didático no primeiro dia do curso. 
f) O professor efetuará diariamente até 15 minutos a partir do horário de início da primeira aula 
a verificação de presença em sala de aula e em nenhuma hipótese abonará as faltas. 
g)  A metodologia a ser utilizada deverá objetivar aplicação prática do conhecimento adquirido. 
h)  Na abertura do curso deverão ser apresentados o vídeo Institucional da FEMAR com a 
Instrução para Professores e Alunos.  
i)  Após apresentação do vídeo com a instrução sobre a organização do curso deverá ser 
explanado o propósito geral do curso. 
j) As disciplinas deverão ser ministradas preferencialmente na seqüência constante da relação 
das disciplinas (item 5). 
l) A aferição do aproveitamento deverá ser realizada no último dia de curso. Não será 
permitida a realização de segunda chamada. 
k)  Um certificado de conclusão do curso será concedido ao aluno que freqüentar 75% da carga 
horária total do curso e obter na aferição da aprendizagem nota igual ou superior a 5 (cinco) ou 
conceito satisfatório.  
m) Para efeito da alínea descrita acima, será considerada falta: o não comparecimento às aulas, 
o atraso superior a 15 minutos em relação ao início da aula ou a saída não autorizada durante o seu 
desenvolvimento. 
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3) TÉCNICAS DE ENSINO 

Nas aulas expositivas deverão ser utilizados estudos de caso, vivências, exercícios teóricos e 
recursos instrucionais adequados visando aproximar o aluno do ambiente marítimo. 
 
 
4) AFERIÇÃO DO APROVEITAMENTO 

A aferição da aprendizagem deverá ser realizada no último dia de curso em caráter 
individual e de acordo com os conteúdos trabalhados em sala de aula, visando exclusivamente ao 
alcance do propósito geral do curso. 
 
 
5) LISTA DAS UNIDADES DE ENSINO 
 
I. Introdução 
1.1. Visão geral do comércio internacional 
1.2. Aspectos didáticos dos documentos da navegação 
1.3. Noções gerais de SISCOMEX 
 
II. Noções gerais sobre o SISCOMEX 
2.1. Conceito básico 
2.2. Órgãos Gestores 
2.3. Termo de compromisso 
2.4. Software - SISCOMEX 
 
III. Documentos na Importação 
3.1. Certificado de origem ou peso 
3.2. Certificado de inspeção, análise ou peso 
3.3. Certificado de qualidade 
3.4. Certificado ou registro fitossanitário 
3.5. Packing List (Romaneio) 
3.6. Conhecimento de embarque 
3.7. Apólice de seguro 
3.8. Licença de importação 
3.9. Contrato de câmbio 
3.10. Despacho aduaneiro 
3.11. Declaração de importação 
3.12. Comprovante de importação 
3.13. Nota fiscal de entrada 
 
IV. Documentos nas Transações Comerciais 
4.1. Contrato de compra e venda 
4.2. Fatura Comercial Proforma 
4.3. Fatura comercial 
4.4. Carta de crédito 
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V. Documentos no Transporte Marítimo 
5.1. Booking Note 
5.2. Contrato de transporte 
5.3. Notícia de prontidão do navio (Notice of Readiness) 
5.4. Relatório dos fatos (Statement of Facts) 
5.5. Folha de contagem de tempo (Time Sheet) 
5.6. Manifesto de carga 
5.7. Conhecimento de transporte 
5.8. Conhecimento a ordem (Order Bill of lading) 
5.9. Conhecimento direto (straight bill of lading) 
5.10. Conhecimento ao portador (bearer bill of lading) 
5.11. Conhecimento nominativo (named Bill of lading) 
5.12. Conhecimento sucessivo marítimo (Ocean througt bill of lading) 
5.13. Conhecimento sucessivo (througt bill of lading) 
5.14. Conhecimento integral (long bill of lading) 
5.15. Conhecimento abreviado (short form bill of lading) 
5.16. Conhecimento multimodal ou combinado (multimodal or combined bill of  lading) 
5.17. Conhecimento recebido para embarque (received for shippment bill of lading) 
5.18. Conhecimento embarcado (shipped bill of lading) 
5.19. Conhecimento limpo (clean bill of lading) 
 
VI.  Documentos de Despacho de Navio (entrada e saída) 
6.1. “Booking Note” 
6.2. Contrato de transporte; notícia de prontidão; relatório dos fatos; time sheet 
6.3. Manifesto de carga 
6.4. Conhecimento de embarque: significado 
 


