COMUNICADO DIR No. 28/2009

CURSO TREINAMENTO EM EXPORTAÇÃO
PARA AGENTES EM COMÉRCIO EXTERIOR.

O Diretor das Faculdades Integradas Machado de Assis –
FEMA, mantida pela Fundação Educacional Machado de
Assis, no uso das suas prerrogativas institucionais e legais,
e, considerando o que determina o Art. 10 do Regimento
Unificado das Faculdades, emite o seguinte:

COMUNICADO
Estão abertas as inscrições para o CURSO TREINAMENTO EM EXPORTAÇÃO PARA AGENTES
EM COMÉRCIO EXTERIOR.
Objetivos: Capacitar recursos humanos de instituições parceiras do MDIC no Programa
Desenvolvimento do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora, para que possam difundir a cultura
exportadora e orientar as empresas de sua região que desejam exportar.
Para realizar um treinamento para Agentes de Comércio Exterior em sua cidade ou região são
necessários:
1 - 20 candidatos que trabalhem em instituições que tenham interesse em estimular as exportações
e que atuem junto às empresas de pequeno porte.
2 - Os agentes são voluntários e seu trabalho consiste em orientar o empresário de pequeno porte
sobre como exportar e difundir a cultura exportadora em suas regiões de origem
3 - Carga-horária – 32 horas-aula, ministradas em 4 dias úteis, das 8:00 às 18:00.
4 - O treinamento deverá ser gratuito para os participantes.
5 - Não são emitidos certificados pela Coordenação do Projeto. Entretanto, se o parceiro local
desejar poderá emitir os certificados para os participantes. Neste caso, para ter direito ao certificado é
necessário que o participante obtenha uma frequência de no mínimo 75%.
6 - Após a realização do treinamento as fichas de avaliação dos instrutores, do treinamento e as
lista de frequência deverão ser enviadas para a Coordenação do projeto, no endereço informado acima.
7 - Conteúdo Programático do Treinamento:Panorama do Comércio Exterior, Cultura Exportadora,
Plano de Internacionalização, Planejamento da Exportação, Variáveis de controle da empresa (Produto,
Promoção, Praça, Preço); Ações e ferramentas de apoio ao exportador; Acordos Comerciais; Regras de
Origem; Defesa Comercial; Financiamento e Seguro; Incentivos Fiscais; Regimes Aduaneiros; Formação
de preço; Procedimentos Operacionais na Exportação; Órgãos Gestores e Anuentes; Sistema Integrado de
Comércio Exterior; Fase do processo de exportação; Operações Simplificadas; Associativismo;

8 – Os interessados deverão enviar e-mail, solicitando inscrição no curso, para o seguinte
endereço: rosani@fema.com.br
9 – Serão selecionados os primeiros 20 candidatos.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, RS, 21 de setembro de 2009.

Prof. Adm. ANTONIO ROBERTO LAUSMANN TERNES
Diretor Geral das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
Mantida da Fundação Educacional Machado de Assis

