
 

 

 

 

 

 

 

 
CURSO 

REPETRO INDUSTRIALIZAÇÃO  
1º Semestre de 2023 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema de Videoconferência ao Vivo                                            Informações: 
Plataforma Microsoft Teams 

Turma Confirmada 
Dias 03, 10, 17, 24 de julho, 07 e 14 de agosto de 2023 
Segundas-feiras, de 19h. às 22h. (horário de Brasília) 
 
Inscrições: 
https://funcex.org.br/info/cursos-em-videoconferencia/curso-repetro-industrializacao 
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OBJETIVO 

O programa deste treinamento, com 18 horas, tem o objetivo de ensinar o participante [profissionais dos 
setores de compras, tributário, financeiro, operacional e logístico de empresas importadoras e 
exportadoras que atuam no setor de óleo e gás] como funciona este regime aduaneiro, quais são os pré-
requisitos para sua utilização, bem como sua correta implementação e operacionalização.   

INVESTIMENTO, CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO 

ASSOCIADO1 NÃO ASSOCIADO MODO DE PAGAMENTO 

R$ 1.420,00 R$ 1.620,00 À vista via boleto bancário ou débito 

Faturado para 30 dias (exclusivo para empresas) 

Parcelado em até 6 vezes sem juros via cartão de crédito 

QUER SE INSCREVER? VEJA COMO FUNCIONA... 

1. Você efetiva sua inscrição diretamente no site da Funcex:  
https://funcex.org.br/info/cursos-em-videoconferencia e faz o pagamento.  

2. Pagamento confirmado, a Funcex emitirá o Recibo e a Nota Fiscal. 

3. Com 5 dias de antecedência você receberá por e-mail login e senha de acesso à Sala de Aula do 
Microsoft Teams, bem como ao material didático. 

4. Você deve entrar na sala de aula no dia e horário agendado, sendo possível fazer perguntas ao 
professores e participar de todas as atividades previstas.  

NOSSO PLANO DIDÁTICO 

Todo o material será implementado levando em consideração a ementa apresentada, prevendo aulas 
ministradas em português, com utilização de termos técnicos em inglês, expositivas, com utilização de 
apostilas, apresentações em power-point. 

As aulas são gravadas e disponibilizadas para o participante inscrito pelo período de 30 dias após a 
realização do treinamento. 

Será emitido um certificado digital para todos os que contabilizarem 75% de presença. 

INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA 

Infraestrutura necessária: Um computador ou notebook por participante, com acesso à internet, 
câmera e áudio (microfone para falar e áudio para ouvir).  Dedicação exclusiva dos participantes, sem 
se ausentar da aula.  

Atenção: 1. Para participar deste curso é de responsabilidade do PARTICIPANTE ter acesso à internet 
durante todo o período de realização do treinamento; 2. Antes de efetuar sua inscrição você deve estar 
ciente e de acordo com o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais disponibilizado no link: 
http://www.funcex.org.br/downloadexterno/cursos/Funcex-TON-Contrato_TransmissaoOnLine.pdf, 
que será automaticamente validado quando você efetuar o pagamento da inscrição. 

 

                                                           
1 Conheça as empresas associadas à Funcex - mantenedora ou instituidora - e saiba se você, como funcionário (a), pode 
usufruir destes descontos! Interessados devem entrar em contato conosco via telefone ou e-mail. 
 

https://funcex.org.br/info/cursos-em-videoconferencia
https://funcex.org.br/info/mantenedores
https://funcex.org.br/info/instituidores
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EDUCADOR 

 

EMENTA 

1. Legislação 

2. Beneficiários do regime 

3. Pré-requisitos para habilitação 

4. Habilitação para operar o regime 

5. Benefícios e tributos suspensos 

6. Prazo de vigência 

7. Aplicação, controle e extinção da aplicação do regime 

8. Apuração e recolhimento dos tributos 

9. Recursos 

10. Situações especiais 

1. Gestão de risco e compliance do regime 

AVALIAÇÃO GLOBAL DE CONHECIMENTO EM COMÉRCIO EXTERIOR 

Em dezembro de 2023 a Escola de Comércio Exterior da Funcex realizará uma 
Avaliação Global de Conhecimento em Comércio Exterior, aplicada 
exclusivamente para os alunos que participaram dos treinamentos ministrados 
pela Escola em 2023. O Exame não é obrigatório, e caso queira participar, você 
terá a oportunidade de obter um novo certificado de qualificação com mérito, 
onde sua nota final e sua colocação no exame será apresentada. Este exame 
será gratuito, realizado em ambiente on-line, composto por questões de 
múltipla escolha, questões dissertativas e entrevista. Todos os detalhes serão 
divulgados no início do segundo semestre de 2023.  

Diogo Guimarães Vieira
Gerente Setorial de Despacho Aduaneiro na 
Petrobras. Bacharel em Economia pela PUC-
Rio; Especialista em Economia e Finanças pelo 
IBMEC-RJ, Pós-Graduado em Gestão Tributária 
pelo IBMEC-RJ, Pós-Graduado em Comércio 
Exterior pela PUC-SP, Pós Graduado em Direito 
Aduaneiro pela AVM/Cândido Mendes e 
Mestrando em Economia e Gestão Empresarial 
pela Faculdade Cândido Mendes. 

Professor de Regimes Aduaneiros Especiais 
convidado da Pós-Graduação da Faculdade 
Cândido Mendes (Centro) e Professor das 
disciplinas de Economia Internacional, 
Tributação no Comércio Exterior e Regimes 
Aduaneiros Especiais em cursos de pós-
graduação. Coautor dos Livros Coletânea de 
Direito Aduaneiro e autor de diversos artigos 
na área de economia, direito tributário e 
comércio exterior.

https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/repetro#:~:text=c)%20ao%20regime%20especial%20de,RFB%20n%C2%BA%201.901%2C%20de%202019.

