Formação Despachante Aduaneiro
Calendário das Aulas Presenciais - Itajaí

Início: 14/03/2020

Encerramento: 14/09/2020*

Março
Perfil, Oportunidades e Desafios do Profissional

Abril
Estrutura do Comércio Exterior

Maio
Gestão da Logística Aduaneira

Junho
Procedimentos de Exportação

Julho
Procedimentos de Importação

Data
14/03/2020

Data
25/04/2020

Data
16/05/2020

Data
20/06/2020

Data
18/07/2020

Após a última aula presencial, realizada no dia 18/07/2020*, o aluno terá até o dia
14/09/2020* para finalizar todas as atividades avaliativas relacionadas ao curso
através da Plataforma Educacional.

Informações Importantes sobre o Curso
O curso oferece aulas presenciais conforme programação acima e atividades
avaliativas a serem realizadas através da Plataforma Educacional, bem como
módulos complementares, de caráter obrigatório, para fins de aprovação.
As aulas serão realizadas na Escola Técnica Geração - Rua Felipe Schmidt, 480,
Centro, Itajaí, Santa Catarina.
Horário: 8h as 13h.
Importante: Poderão ocorrer alterações nas datas previamente programadas. Caso
ocorra, tais alterações serão comunicadas com antecedência.
Visita Técnica: será agendada de acordo com a disponibilidade dos terminais
portuários, podendo ocorrer durante ou após o curso.
Assessoria de Registro: orientações estão disponibilizadas a partir do Módulo 1 Aula 2. A assessoria será ofertada ao aluno somente no decorrer do curso.
Carga horária do curso: 360h | Duração do curso: 6 meses.

Programa Trainee
A partir do 3º mês de curso, os alunos que se enquadrarem aos pré-requisitos,
poderão se candidatar ao Programa Trainee da Abracomex, que tem por objetivo
inserir nossos alunos no mercado, através da experiência prática com o trabalho, na
área que estiver estudando, sendo este um dos grandes diferencias de nossa
instituição.
As orientações e instruções quanto ao cadastro, estão disponíveis no Módulo 3 do
curso.

Sobre o Término do Curso
Todas as avaliações devem ser concluídas dentro do prazo de encerramento
informado acima, para fins de aprovação e certificação.
As notas das avaliações serão inseridas na Plataforma Educacional, juntamente com
a Média Final.
Qualquer imprevisto que prejudique a conclusão do curso dentro do prazo, deve ser
formalizado via e-mail ao sac@abracomex.org antes do prazo de encerramento, para
as devidas orientações. Atente-se!
O envio do resultado final será formalizado via e-mail no prazo de até 3 semanas
após término da turma.
Aos alunos aprovados, será disponibilizado o certificado digital do curso para
impressão, de forma gratuita na Plataforma Educacional. O aluno poderá solicitar o
envio do certificado impresso, mediante o pagamento da taxa estipulada em contrato.

INFORMATIVOS

Assessoria de Registro na RFB
A Assessoria para o Registro de Ajudante de Despachante Aduaneiro junto a Receita Federal do Brasil
(RFB) é ofertada pela Abracomex e ficará disponível aos alunos durante o período do curso.
As orientações estão disponibilizadas a partir do Módulo 1 - Aula 2. Leia atentamente as orientações
antes de iniciar a junção da documentação e dar entrada na RFB.
Para solicitar a sua Declaração de Vínculo para fins de registro, nos contate através
do assessoria.registro@abracomex.org
Não perca essa oportunidade!

Visita Técnica
A visita técnica ao terminal portuário é agendada de acordo com a disponibilidade do Porto, podendo
ocorrer durante ou após o curso.
Informamos também que, em sua Plataforma Educacional já está disponível o Módulo de Visita Técnica
Virtual.
A realização deste módulo é obrigatória para fins de aprovação e certificação ao término do curso.
Estude e aproveite o conteúdo até que sua visita técnica seja marcada e as orientações enviadas por email.

Módulos Complementares
Informamos que, além dos módulos ministrados nas aulas presenciais, o curso é composto por módulos
complementares, de caráter obrigatório para fins de aprovação.
Sendo eles:
Módulo 7: Visita Técnica Virtual.
Módulo 8: Consultoria Aduaneira.

Estude o conteúdo disponível na Plataforma Educacional pertinente a cada módulo e realize as
avaliações.

