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A Escola Nacional de Formação em Relações Internacionais é uma estrutura
empresarial que surgiu na necessidade de formar profissionais reais que
desejam trabalhar com Relações Internacionais.

Durante muito tempo o segmento de Relações Internacionais brasileiro foi
apenas um processo de formação educacional e de pesquisa, mas com a
profissionalização da área, seguindo as diretrizes europeias, foi preciso que
as Relações Internacionais tomassem o seu local de fato dentro do mercado
de trabalho e começassem a profissionalizar realmente o processo de
globalização que atores estatais e privados precisaram se adaptar.

Nesse cenário, fundadores da Associação Nacional dos Profissionais de
Relações Internacionais – ANAPRI, criadora do perfil do Profissional de
Relações Internacionais no Brasil, entidade responsável por chancelar a
área e ditar as formas profissionais que os cinco segmentos das Relações
Internacionais do Brasil irão tomar junto com o cenário internacional,
fundaram uma escola de formação que mostrasse de fato o dia a dia do
profissional de Relações Internacionais. Rotina que vai muito além de ser um
agente de cargas, um analista de comércio exterior ou trabalhar com
importação e exportação.

Trata-se de compreender o mundo, a sociedade e o mercado de trabalho
sobre a ótica internacional, desenvolvendo soluções para os mais diversos
segmentos, seguindo o mercado global e adaptando estruturas que com o
acesso à internet, precisaram se adequar a povos, culturas e novas
negociações internacionais.

SOBRE A ENFRI



POR QUE REALIZAR
ESTE CURSO?

Se você é profissional de Relações Internacionais e deseja ampliar o seu
leque de conhecimento e atuação profissional, você escolheu o curso
certo! 

Aqui ofertamos uma complementação ao que é ensinado na disciplina de
Comércio Exterior durante a Graduação, trazendo uma visão funcional e
moderna, com base na prática do mercado de trabalho e através da
visão e conhecimento de um Especialista no setor.

Ao realizar este curso, você terá conhecimentos básicos de Comex, que
vão auxiliá-lo a ser mais competitivo em processos de seleção
profissional, trabalhos e/ou consultorias, na sua vida acadêmica e até
mesmo a começar um empreendimento na área.



Este curso, com um total de 22,50 horas, tem como objetivo auxiliar os
estudantes e profissionais formados em Relações Internacionais que
desejam adquirir conhecimentos básicos sobre a área / disciplina de
Comércio Exterior, como forma de complementação ao que é ofertado
durante a Graduação. 

O curso terá duração de 05 semanas e todas as aulas (15 no total) serão
telepresenciais, ministradas três vezes por semana. Além disso, teremos
materiais teóricos e leituras de apoio. 

SOBRE O CURSO

FORMA DE OFERECIMENTO: 
Aulas síncronas, ao vivo via Google meet

PÚBLICO-ALVO E PRÉ-REQUISITOS: 
Ensino superior completo ou em andamento.

REQUISITOS PARA OBTENÇÃO DO CERTIFICADO: 
-  FREQUÊNCIA: será necessária a participação de pelo menos 75% dos
encontros para obtenção do certificado.
- AVALIAÇÃO: ao final do cursos será realizada uma avaliação para testar os
conhecimentos adquiridos. 

CERTIFICAÇÃO: 
Certificado oficial da ENFRI - Escola Nacional de Formação em Relações
Internacionais, com carga horária de 22,50hs em curso livre de "Comércio
Exterior para Relações Internacionais".

DATAS E HORÁRIOS DAS AULAS:
10/05 até 11/06 com aulas às segundas, quartas e sextas das 19hs às 20h30



ESTRUTURA DO CURSO

Curso Básico de Comércio Exterior para Relações Internacionais com 12
módulos que representam o fluxo básico de uma operação e todos os
principais envolvidos. 

·DOCUMENTOS COMERCIAIS - São os documentos relacionados a
operação de compra e venda entre fornecedor e comprador (importador).
·DOCUMENTOS TÉCNICOS - São os documentos que declaram as
especificações técnicas do produto ou mercadoria e que são exigidos
pelos órgãos regulamentadores do Comex.
·DOCUMENTOS DE TRANSPORTE - São os documentos referentes ao
transporte internacional e nacional das mercadorias.

1.OS AGENTES DE UM PROCESSO E SUAS PRINCIPAIS FUNÇÕES
Neste módulo, vamos aprender o papel de cada agente logístico dentro de um
processo de Comércio Exterior. Quais são as suas atividades,
responsabilidades, tipos de serviços prestados e, principalmente, o que deve
ser considerado na escolha de um bom prestador. 
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

2.TIPOS DE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
Antes de começar uma operação, você precisa entender quais são as
modalidades existentes e como cada uma funciona. Neste módulo, vamos
entender sobre os três tipos de Importação e os dois tipos de Exportação, bem
como, o papel de uma Trading Company e das Empresas Comerciais
Exportadoras e Importadoras.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

3.PRINCIPAIS DOCUMENTOS DE UMA OPERAÇÃO DE COMEX
A documentação é extremamente importante para uma operação de sucesso
e, neste módulo, vamos aprender a ler, entender e conferir da forma correta
cada um dos documentos mais utilizados no dia a dia do Comex. Para este
módulo, utilizaremos três aulas, em cada uma delas falaremos sobre um tipo
de documento, de acordo com a listagem abaixo:

Extra: Vídeo do Comex Na Prática



·INCOTERMS GRUPO E E F - Classificação dos Incoterms de Partida (E) e
Transporte Principal Não Pago (F).
·INCOTERMS GRUPO C E D - Classificação dos Incoterms de Transporte
Principal Pago (C) e Chegada (D).

4.INCOTERMS E O QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE ELES
Todas as relações de compra e venda do Comex são regidas por termos, os
quais chamamos de Incoterms. Neste módulo, vamos conhecer e aprender
sobre cada um deles, desde o surgimento dos termos até a aplicação e
atualização em 2020. Este módulo terá duas aulas, sendo a primeira para os
grupos E e F, e a segunda para os grupos C e D dos Incoterms.

Extra: Material teórico 

5.DICAS BÁSICAS PARA COMEÇAR A IMPORTAR
Neste módulo falaremos sobre os princípios e requisitos básicos para começar
um processo de Importação.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

6.DICAS BÁSICAS PARA COMEÇAR A EXPORTAR
Neste módulo falaremos sobre os princípios e requisitos básicos para começar
um processo de Exportação.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

7.TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGAS
Neste módulo vamos entender o papel e importância de um freight forwarder
dentro de uma operação de Comex. Vamos entender os principais serviços
oferecidos no mercado por companhias aéreas, armadores e coloaders e
também os gargalos e custos extras que podem surgir nesta etapa do
processo.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

8.MODAIS: QUAIS SÃO E COMO ESCOLHER?
Depois de entender sobre o papel e importância de um Agente de Cargas,
vamos estudar, neste módulo, como escolher um modal e o que precisamos
levar em consideração ao fazer esta escolha. Também falaremos sobre os
prós e contras de cada um e sobre os principais portos e aeroportos do
mundo.
Extra: Material teórico 



9.ALFÂNDEGA E PROGRAMA OPERADOR ECONÔMICO AUTORIZADO (OEA)
Neste módulo falaremos sobre a Aduana Brasileira, a sua importância e
atuação no Comércio Exterior, e também sobre o programa OEA, da Receita
Federal, de suma importância para a desburocratização e modernização do
Comex brasileiro.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

10.BENEFÍCIOS FISCAIS COMO FACILITADORES DAS OPERAÇÕES DE
COMEX
Exportando ou Importando é necessário usar todas as ferramentas disponíveis
ao seu favor e os benefícios fiscais são essenciais na otimização das
operações. Neste módulo vamos falar o que você precisa saber sobre estes
benefícios e como usufruí-los da melhor forma.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

11.CÂMBIO E COMEX
Neste módulo falaremos sobre como usar o câmbio ao favor da sua atividade
ou negócio para não sofrer impactos tão desastrosos com a queda ou alta de
uma moeda estrangeira. 
Extra: Material teórico 

12.RELAÇÕES INTERNACIONAIS E O IMPACTO PARA O COMÉRCIO
EXTERIOR
Fechando o nosso curso da melhor possível, neste último módulo, falaremos
sobre como as áreas de Relações Internacionais e Comércio Exterior são
totalmente complementares e também sobre os principais pontos de
interseção entre os dois setores nas atividades que desenvolvemos no dia a
dia. Vamos ressaltar também a luta de ambos para se tornarem setores de
importância reconhecida pela sociedade e pelo mercado de trabalho.
Extra: Material teórico + Vídeo do Comex Na Prática

VALOR: 
R$ 188,90



Nathalia Brito Amorim

Profissional graduada em Administração pela Faculdades Integradas Espírito
Santenses (FAESA) e Pós Graduada em Logística e Comércio Internacional pelo
Centro Universitário de Vila Velha (UVV). 

Atualmente, CEO do Comex Na Prática e Mentora do curso autoral "Construindo
Seu Legado no Comex" e de Comércio Exterior da Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). 

Especialista em Logística e Comércio Exterior, com 11 anos de mercado e atuação,
ao longo da carreira, em diversas operações de Importação e Exportação, somando
mais de 15 mil contêineres e milhões de dólares em mercadorias, dos mais diversos
tipos e origens. Vasta experiência em projetos e processos das maiores empresas
do Brasil e do Mundo, e com mais de 40 países. 

Fundadora do Comex Na Prática, uma startup de inovação e desenvolvimento de
profissionais de Logística e Comércio Exterior, e influenciadora digital através dos
canais digitais nas principais redes sociais (YouTube, LinkedIn, Instagram e
Facebook).

RESPONSÁVEL
PELO CURSO

https://www.linkedin.com/in/nathaliamorim/


PARA SE MATRICULAR ACESSE NOSSOS
CANAIS DE ATENDIMENTO

(Clique no ícone para ser redirecionado)

Será um prazer atendê-la/o

CENTRAL DE RELACIONAMENTO

enfri@enfri.com.br

https://www.enfri.com.br/
https://www.instagram.com/enfri.oficial/
https://www.linkedin.com/company/enfri-escola-nacional-de-forma%C3%A7%C3%A3o-em-rela%C3%A7%C3%B5es-internacionais/?viewAsMember=true

