O novo processo de exportação, realizado por meio de Declaração Única de Exportação (DU-E), busca adequar
o controle aduaneiro e administrativo ao processo logístico das exportações, de maneira a realizá-los com
eficiência e segurança, porém sem causar atrasos desnecessários ao fluxo das exportações.
Algumas características intrínsecas ao processo podem exigir mudanças na logística da empresa, como, por
exemplo, o fato de ser necessário emitir a nota fiscal antecipadamente à emissão da DU-e. Por este motivo é
importante que a empresa se prepare com a devida antecedência, evitando surpresas e problemas futuros.
Assim, buscando oferecer os instrumentos necessários para que os exportadores se habilitem a operacionalizar a
DU-e com a devida antecedência, evitando assim erros após sua vigência inequívoca, a Funcex e o Banco do
Brasil celebram parceria para realizar, em várias cidades, um treinamento prático, aplicado em laboratório de
informática e com apoio de simulador, que tem por objetivo explicar detalhadamente o funcionamento e a
operacionalização da Du-e (Declaração Única de Exportação).
Confira abaixo a data de realização do curso em sua cidade e inscreva-se já, pois as vagas são limitadas.
Data

Cidade

17 de maio

Blumenau/SC

18 de maio

Blumenau/SC

18 de maio

Blumenau/SC

21 de maio

Porto Alegre/RS

22 de maio

Curitiba/PR

22 de maio

Belo Horizonte/MG

24 de maio

Brasília/DF

29 de maio

Salvador/BA

30 de maio

Recife/PE

5 de junho

Ribeirão Preto/SP

Horário
08h. as 12h.
14h. as 18h.
08h. as 12h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.
14h. as 18h.

Professor

Endereço do Local de Realização do Treinamento

Sinara Bueno
Sinara Bueno

Rua Pandiá Calógeras, 272, 1º andar, Laboratório 5
Jd. Blumenau

Sinara Bueno
Sinara Bueno

Av. Cristóvão Colombo, 1496, Floresta

Sinara Bueno

Rua Luiz Xavier, 40, Centro

Milton Gato

Rua dos Aimorés, 1451, Funcionários

Sinara Bueno

Asa Norte Comércio Local Norte, 112, Bl. B. Sl. 203

Sinara Bueno

Rua Rio Grande do Sul, 356, Pituba

Milton Gato

Av. Gov. Carlos de Lima Cavalcanti, 100, Boa Vista

Sinara Bueno

Av. Presidente Vargas, 1527, Jd. América

Informações e Inscrições
Incluso: Material didático, certificado e utilização do Simulador.
Investimento: R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Atenção: As inscrições e os pagamentos devem ser realizados em até 4 (quatro) dias de antecedência à
data de realização do treinamento.
Como se inscrever?
 Pagamento via cartão de crédito: Acessar o site http://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp,
preencher o formulário eletrônico com os dados para emissão de nota fiscal. O pagamento pode ser
parcelado em até 4 vezes sem juros. Assim que finalizar o pagamento, você receberá um e-mail
confirmando sua inscrição.
 Pagamento via depósito bancário: Acessar este link
http://www.funcex.org.br/downloadexterno/BB/Funcex_BB_Inscricao.docx e fazer o download da ficha
de inscrição. Preencher esta ficha de inscrição em Word com os dados para emissão de nota fiscal,
efetuar o depósito ou transferência bancário conforme os dados abaixo e enviar a ficha juntamente com
o comprovante de pagamento para cursosfuncex@funcex.org.br.
Dados para depósito/transferência: Banco do Brasil; Agência: 1251-3; Conta-Corrente: 400.236-9;
Favorecido: Funcex; CNPJ: 42.580.266/0001-09.

1/2

Ementa
1. Portal Único de Comércio Exterior
1.1. Prazo de utilização do RE e DE
1.2. O caminho do portal único de comércio exterior
1.3. O que há de novo?
1.4. Como se integrar ao portal único de comércio exterior?
1.5. Mantenha-se atualizado!
2. Nota fiscal eletrônica
2.1. Notas fiscais “mãe” e “filha”
3. Declaração Única de Exportação - DU-E
3.1. Novo processo de exportação por meio da DU-E
3.2. Apresentação da DU-E
3.3. Acesso ao ambiente de operações do Portal Único Siscomex
3.4. Pré-requisitos para a realização de exportações por meio da DU-E
3.5. Formas de exportação utilizando a DU-E
3.6. Conceitos utilizados na elaboração da DU-E
4. Elaboração da DU-E
4.1. Elaborar DU-E com nota fiscal eletrônica
4.2. Roteiro para elaboração da DU-E
4.3. DU-E vinculada a drawback integrado suspensão
4.4. DU-E sujeita à verificação estatística
4.5. Módulo LPCO – módulo de licenças e permissões
4.6. Incluir pedido de LPCO
4.7. Acompanhamento da análise de LPCO
4.8. Consultar LPCO
4.9. Cancelar LPCO
4.10. DU-E vinculada à LPCO (licença, permissão, certificado ou outro documento)
4.11. Próximos passos
4.12. Instrução da DU-E
4.13. Documentos de instrução do despacho por de
5. Despacho aduaneiro de exportação via portal único de comércio exterior
5.1. Despacho processado por meio da DU-E.

Corpo Docente
Milton Gato
Diretor da CITCARE Assessoria em Comércio Exterior (desde 2003 a atual) onde desenvolve,
implementa e conduz planejamentos tributários e aduaneiros para empresas de diversos portes e
segmentos. Possui experiência prática e comprovada na condução de trabalhos de classificação
fiscal de mercadorias; implementação de Regime Aduaneiro Especial de Drawback Integrado;
elaboração de pleito para Operador Econômico Autorizado - OEA; e registro de Pessoas Físicas e
Jurídicas no Radar.

Sinara Bueno
É Despachante Aduaneira e Empreendedora, especialista em Tecnologia para Comércio Exterior,
possuindo mais de 17 anos de experiência. Graduada em Comércio Exterior, cursando MBA em
Administração e Marketing, atuou na área de Importação e Exportação de indústrias, consultorias de
comércio exterior e nos últimos anos dedica-se à análise de negócio de sistemas para comércio
exterior. É Professora de Siscomex e Tecnologias, coautora do Livro Laboratório de Comex,
publicado pela Editora Unisinos; Co-criadora da Plataforma de Ensino SimulaComex com
Simuladores de DU-E (Declaração Única de Exportação), LI (Licença de Importação) e DI
(Declaração de Importação).
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