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1. Organização do Curso  

1.1 Apresentação  

Vivemos em uma sociedade de transformações rápidas, com reflexos em todas as 

dimensões da vida social e, consequentemente do Direito Tributário e a Legislação 

Aduaneira. Tais transformações exigem dos profissionais que atuam nessas áreas intensa 

especialização no estudo dessas relações e seus desdobramentos.  

Mais ainda se exige dos profissionais que agem em nome do Estado para estabelecer a 

tributação, a cobrança e a arrecadação, a fiscalização, a vigilância e a repressão aduaneiras. 

Os Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil, servidores dedicados às atividades 

específicas da Administração Tributária e Aduaneira da União, necessitam de formação 

continuada e atualização constante para o acompanhamento das práticas que afetam a 

tributação e o comércio exterior. Além disso, mais recentemente, a Carreira Tributária e 

Aduaneira da Receita Federal do Brasil, a que pertencem os Analistas-Tributários, foi 

restruturada com alterações significativas em sua estrutura remuneratória e em suas 

regras de progressão na carreira. Assim, a pós-graduação em área de interesse da 

Administração Tributária e Aduaneira passou a ser exigência para que os servidores 

alcancem os níveis mais altos da carreira.  

Deste modo, o Sindireceita buscou a parceria da FURG, universidade de excelência e com 

larga experiência no ensino à distância, para formatar um curso específico de pós-

graduação lato sensu que atendesse a alguns critérios: 1) estar ao alcance de todos os 

Analistas-Tributários, independentemente de sua lotação; 2) abarcar a maior parte possível 

do conhecimento necessário à atualização dos Analistas-Tributários para execução das 

atividades específicas da Receita federal do Brasil, sempre com foco na qualidade do 

ensino; e 3) evitar ao máximo os custos de deslocamento e aquisição de material didático 

do aluno e fixar o valor da mensalidade aquém dos valores praticados no mercado para 

cursos de qualidade equivalente. 

Pertence ao C3/FURG o primeiro Curso de Engenharia de Computação a funcionar na 

Região Sul do Brasil. Autorizado a funcionar em agosto de 1993, vem formando um grande 

número de profissionais altamente qualificados, cujos egressos encontram-se espalhados 

por todo o Brasil e em países das Américas e da Europa. Em 2009 o C3 passou a oferecer 

também os Cursos de Engenharia de Automação e Sistemas de Informação. Os três cursos 

possuem ótimas avaliações pelo MEC, neles ingressando anualmente 130 estudantes que 

recebem sólida formação, incluindo a realização de estágio e participações em projetos de 

ensino, pesquisa e inovação tecnológica.  
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Atualmente o Centro de Ciências Computacionais é responsável por três Programas de Pós 

graduação: Computação (PPGComp), Modelagem Computacional (PPGMC) e Educação em 

Ciências (PPGEC). O PPGComp, criado em 2012, oferece o Mestrado em Engenharia de 

Computação, um dos únicos cursos na área de Computação do país. O PPGMC, conceito 4 

na CAPES, possui Mestrado e Doutorado em Modelagem Computacional. O programa é de 

natureza interdisciplinar, tendo sido criado em 2006. O C3 também atua em Mestrado e 

Doutorado em Tecnologias na Educação junto ao Programa de Pós-graduação em 

Educação em Ciências. Os programas de pós-graduação já formaram mais de 150 mestres 

e doutores ao longo de mais de 10 anos de existência. Além de mestrado e doutorado, o 

C3 oferece cursos de pós-graduação lato sensu em assuntos relacionados às suas áreas de 

atuação. Destacam-se os cursos de especialização a distância como Tecnologias da 

Informação e Comunicação na Educação (Tic-Edu) e Aplicações para Web. 

 

1.2 Metodologia  

 

Os avanços das TICs e principalmente o advento da cibercultura, contribuem para 

potencializar as  aprendizagens tanto na modalidade a distância quanto presencial.  

As interações e processos de aprendizagens envolvidos no curso de Especialização em foco 

serão efetivadas via ambiente virtual de aprendizagem (AVA) disponibilizado na Plataforma 

Moodle, com o uso de ferramentas como: fóruns, tarefas, videoconferências e chats. 

A escolha da plataforma Moodle se deve a utilização institucional desse AVA para as 

atividades a distância. Podemos destacar as seguintes características dessa plataforma:  

 

• Possui interfaces amigáveis e de fácil utilização para educandos e educadores;  

• Fornece mecanismos de comunicação assíncrona, permitindo assim que o educando 

trabalhe dentro do seu próprio ritmo de aprendizagem e em seu tempo disponível, além da 

comunicação síncrona, que lhe exige uma participação efetiva no grupo de trabalho, para 

seu desenvolvimento profissional e avaliação pelo educador; 

• Disponibiliza mecanismos ao educador para avaliar e acompanhar o progresso da 

aprendizagem dos educandos, permitindo-lhe, assim, criar alternativas individuais, quando 

necessário, na construção do conhecimento;  

• Apresenta a informação de uma forma mais interativa, propiciando ao educando participar 

mais ativamente da elaboração e construção do conhecimento, tanto individual como em 

grupo; 

• Fornece múltiplas representações e oportunidades para que os educandos e educadores 

reflitam sobre as questões e temas estudados, buscando alternativas para os problemas 

apresentados e sendo capazes de explicar como os mesmos foram resolvidos; e 
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• Possibilita a interação entre estudantes, professores e tutores. 

 

A proposta do curso prevê a participação de tutores a distância como forma de atender as 

demandas dos estudantes e, com isso, manter um ensino de qualidade. Os tutores a 

distância atuarão como mediadores e orientadores, de maneira articulada com os 

professores do curso, das atividades previstas em cada disciplina, acompanhando o 

desenvolvimento de cada aluno e turma, especialmente através dos recursos e 

instrumentos oferecidos pela Plataforma, bem como por outras formas de comunicação a 

distância. Esses atuarão na sede da IES junto aos professores. Cabe frisar que cada tutor 

atenderá 25 alunos. 

 

1.3 Título Concedido:  

 

Especialista em Ciência de Dados 

 

1.4 Objetivos do Curso: 

 

• Aperfeiçoar os conhecimentos teóricos e as habilidades práticas dos Analistas-

Tributários da Receita Federal do Brasil na interpretação e análise de dados; 

• Compreender as técnicas utilizadas na Ciência de Dados, contextualizando-as e 

permitindo sua aplicação direta nas atividades do cargo de Analistas-Tributários da 

Receita Federal do Brasil; 

 

• Habilitar os agentes públicos a registrar e pesquisar, criando um conhecimento útil 

para as ações preconizadas para o desempenho de suas atividades profissionais. 

 

 

1.5 Público Alvo:  

 

Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil filiados ao Sindireceita e seus 

dependentes. 
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1.6 Carga Horária:  

 

Serão oferecidos dois cursos: um curso de Aperfeiçoamento, denominado Curso de 

Aperfeiçoamento em Ciência de Dados, com 180h e duração de seis meses e um de 

Pós-Graduação Lato Sensu , denominado Curso de Especialização em Ciência de Dados, 

com 360h e duração de doze meses, totalizando 540 horas/aula. 

 

1.7 Critérios de Seleção: 

 

Análise da documentação solicitada ao candidato. 

 

1.8 Critérios para a Concessão do Título: 

  

Para receber o título de especialista emitido pela FURG o aluno deverá obter, no 

mínimo, 70% dos 100 pontos distribuídos em cada disciplina do curso.  

Adicionalmente, o aluno deverá ser aprovado em um Trabalho de Conclusão de Curso, 

a ser apresentado perante banca examinadora, na sede da FURG, em Rio Grande/RS ou 

no polo a que estiver vinculado. 

 

1.9 Datas e Prazos do Curso: 

Início – 24/08/2020 

Fim do curso – 16/04/2022 

Elaboração, apresentação e defesa do TCC – de 15/11/2021 a 16/02/2022 

 

1.10 Inscrições: 

De 02/02/2020 a 12/06/2020. 

 

1.11 Número de vagas previsto:  

176 vagas 
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1.12 Valor do curso: 

O valor do curso é de R$ 4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais) ou 20 

parcelas de R$227,50 (duzentos e vinte e sete reais e cinquenta centavos). 

2. Programa do Curso 

2.1 Disciplinas: 
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2.2 Encontros Presenciais: 

 

Os encontros presenciais para aplicação de provas ocorrerão sempre na segunda quinzena 

do último mês do semestre vigente, sempre às sextas à noite e/ou sábados. Os encontros 

presenciais podem ser substituídos por atividade on line, por plataforma de 

webconferência.  

 

 

2.3 Trabalho de Conclusão do Curso 

 

 No Trabalho de Conclusão do Curso serão realizadas pesquisas bibliográficas na área de 

 conhecimento tendo como resultado a produção de um artigo científico. 

 A apresentação ocorrerá por webconferência, com prazo de 15 minutos para apresentação 

 seguida das considerações da banca. 

 Os artigos científicos apresentados no trabalho de conclusão serão cedidos ao Sindireceita 

 e à Secretaria da Receita Federal do Brasil, podendo ser reproduzidos e publicados a 

 critério e no interesse das instituições. 


