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Programa de Capacitação em Comércio Exterior 2019
DU-IMP Declaração Única de Importação na prática
Data: 29 de Junho de 2019
Professor: Gabriel Segalis
Horário: de 9h. as 18h.
Local: Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, RJ
Este programa – realizado pela FIRJAN em parceria com a FUNCEX – tem por objetivo oferecer o
suporte necessário para que seus associados, e todos os profissionais e empresários que atuam no
comércio exterior, adquiram conhecimentos que lhes permitam trabalhar com segurança e alinhados
às boas práticas do mercado internacional, visando o sucesso de seus negócios.
Melhores
resultados
Maior
produtividade
Investimento
em
Capacitação

Aprendizagem
Boas práticas

Os cursos que serão realizados em 2019 serão direcionados para empresas e profissionais que já
operam no mercado internacional. Visando facilitar o acesso aos treinamentos, os cursos, com 8
horas/aula, serão realizados aos sábados, em período integral (de 9h. as 18h.), na Funcex –
Rua Sete de Setembro, 99, 23º andar, Centro, Rio de Janeiro.
O investimento para participar em cada um dos cursos é de R$ 250,00 para as Empresas que
são Associadas ao Sindicado e as Empresas Mantenedoras da Funcex; de R$ 300,00 para
as empresas associadas ao CIRJ e de R$ 350,00 para os Não Associados.
Informações Adicionais
FIRJAN
Telefone: (21) 2563-4600
E-mail: acessoamercado@firjan.com.br
Observações
 O curso contempla: material didático, coffee-break e certificado de conclusão.
 As datas poderão ser alteradas segundo as necessidades dos organizadores, o que será
comunicado com a devida antecipação.
 Ao iniciar o treinamento, os participantes receberão material didático (apostila) para o
acompanhamento da aula expositiva, com aporte de recursos visuais e exercícios.
Inscrições
 Diretamente no site da Funcex - http://www.funcex.org.br/cursos_inscricao.asp
 Se preferir, entre em contato com a Funcex via E-mail: cursosfuncex@funcex.org.br;
Skype: cursos.funcex; Telefone: (21) 2509-7000 ou WhatsApp: (21) 9 8111-1760.
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DU-IMP Declaração Única de Importação na prática
Por que é importante conhecer
A Duimp – Declaração Única de Importação, reflete a nova realidade do comércio
exterior brasileiro, que se adapta ao conceito de janela única, por meio da qual os
intervenientes prestam as informações sobre suas operações de forma centralizada a
todos os órgãos e agências governamentais. Assim, reúne informações relativas ao
controle aduaneiro, tributário e administrativo da operação de importação, sendo
realizado de forma concomitante ao controle aduaneiro. Assim, conhecer o novo
processo de importação e saber como preencher a Declaração Única de Importação é
essencial para as empresas importadoras.
1. O NOVO PROCESSO DE IMPORTAÇÃO
 Declaração Única de Importação – Duimp
 Detalhamento da mercadoria: Cadastro de Atributos e Catálogo de Produtos: Cadastro de Atributos
e Catálogo de Produtos
 Tratamento Administrativo das Importações
 Licenciamento das Importações: Características Gerais, Categorização das Licenças de Importação,
Validade e Quantidade de Anuências, O Processo de Licenciamento
 Gerenciamento de Riscos Administrativo e Aduaneiro: Gerenciamento de Riscos Aduaneiro,
Gerenciamento de Riscos Administrativo – Licenciamento e Inspeções Físicas
 Janela Única de Verificação e Inspeção das Mercadorias
 Conferência Aduaneira: Conferência Aduaneira e Operadores Econômicos Autorizados
 Trânsito Aduaneiro
 Pagamento Centralizado
 Despacho e Desembaraço Aduaneiro
2. DUIMP: PRÁTICA DE PREENCHIMENTO DE DECLARAÇÕES ÚNICAS DE IMPORTAÇÃO COM
UTILIZAÇÃO DE SIMULADOR

Docente: Gabriel Segalis










Mestre em Administração pela EBAPE – FGV, Especialista em Marketing pela Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro e Especialista em Comércio Internacional pela Universidade Estácio de Sá do RJ.
Professor de graduação no IBMR; Professor convidado dos cursos de Pós-Graduação em Marketing, Gestão
Empresarial e Logística Empresarial. Gestão de Comércio Exterior e Negócios Internacionais da FGV e
CADEMP – FGV.
Professor convidado dos cursos de Pós Graduação em Suprimentos da SOCIESC- Curitiba e de Pós
Graduação em Gestão de Comércio Exterior da FATESG - Goiânia.
Coordenador do MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais do IBMR – Laureate, Rio de Janeiro, RJ.
Palestrante em centenas cursos abertos e in company relacionados com diversos tópicos de negócios
internacionais em idioma português, inglês e espanhol.
Organizador e co-autor do Livro Fundamentos de exportação e Importação no Brasil – Serie CADEMP,
Editora FGV, 2012.
Consultor do CIN para o projeto Exporta – CIN individual e coletivo e do SEBRAE-RJ.
Conteudista e facilitador da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior – RJ.
Sua experiência profissional inclui o cargo de gerente de comércio exterior em diversas empresas, docência
em curso de relações internacionais, bem como consultoria a diversas empresas nacionais e estrangeiras.

