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Apresentação 

 

Com a globalização e o emprego de novas tecnologias, bem como com as novas formas de organização e gestão da produção houve mudanças 

estruturais no mundo do trabalho, principalmente no comércio de varejo, que entre os vários segmentos em que se divide a atividade comercial, é um 

dos que sofrem os maiores impactos, necessitando de profissionais qualificados para atuar nesse mercado. Diante disso, o Curso Técnico em Comércio 

propõe desenvolver competências e habilidades voltadas para o trabalho em diversos setores da área de Gestão e Negócios, principalmente para o 

comércio em varejo, importante atividade do perfil econômico brasileiro, formando o profissional Técnico em Comércio com visão  empresarial  e  de  

gestão  de  negócios,  capaz  de  criar  seu  próprio empreendimento, bem como contribuir para com o crescimento das estruturas organizacionais. 

A Matriz Curricular aqui apresentada visa propor uma referência para a formação de profissionais que tenham um perfil criativo, ético, empreendedor 

consciente da responsabilidade da profissão e do impacto sociocultural que dela decorre. Esse profissional deve conhecer a legislação e os processos e 

sistemas das diferentes organizações, princípios de negociação, os instrumentos de informática e conceitos administrativos reconhecendo a influência 

do cenário econômico nas instituições. 

A elaboração desta Matriz foi realizada em diversos encontros nacionais de estudos sob a coordenação de especialistas, consulta a diferentes 

profissionais da área educacional, pesquisa bibliográfica, respeitando os Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Profissional de Nível 

Técnico, o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e a legislação nacional.  

A Matriz Curricular de Referência para o Curso Técnico em Comércio é um projeto que se propõe seja estratégico dentro do Programa de Educação 

Profissional na modalidade de Educação a Distância, que tem como finalidade contribuir para o alcance das metas de educação no Brasil, ampliando as 

oportunidades educacionais e comprometendo-se com a inclusão social de jovens e adultos no mundo do trabalho.  Logo, esta Matriz Curricular é 

disponibilizada como consulta e referência nacional para a oferta e o desenvolvimento do Curso Técnico em Comércio. 

Esta Matriz Curricular de Referência soma 810 horas, distribuídas em 18 disciplinas, das quais 08 integram o curso nos demais eixos, 04 integram o 

curso no próprio eixo e 06 são de natureza específica do curso.   
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