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1. OBJETIVO DO CURSO:   

 

O Certificate in International Business & Foreign Trade, uma Pós-graduação da modalidade 

Aperfeiçoamento, está estruturado para desenvolver competências em Marketing, Contabilidade, 

Logística e Inteligência Internacionais, assim como Gestão de Contratos, oferecendo ao profissional 

uma visão detalhada dos Negócios Internacionais e do Comércio Exterior. 

 

O curso possui duração de 180h e foi desenvolvido com foco em questões relevantes como a 

propriedade intelectual e desafios da gestão de negócios, logística, marketing e contabilidade 

trabalhados internacionalmente. 

 

2. PÚBLICO-ALVO E ÁREAS DE ATUAÇÃO: 

 

Profissionais que atuam ou desejam atuar em negócios e comércio internacional, e que necessitam 

de imersão na área, para uma visão estratégica com o intuito de assumir maiores desafios e 

responsabilidades.  

 

O Certificate in International Business & Foreign Trade, também é direcionado a profissionais que 

visam ingressar na área ou ampliar conhecimentos. É ainda, convergido a profissionais que 

necessitam de atualização, aperfeiçoamento na área, e das ferramentas para a tomada de decisão. 

 

3. QUALIDADE ACADÊMICA: 

 

• A estrutura curricular envolve as competências e ferramentas para uma efetiva gestão de 

Negócios Internacionais e Comércio Exterior, que responda aos desafios do mercado. 

• Corpo docente com sólida formação acadêmica, trajetória profissional desenvolvida em cargos 

de liderança e experiência prática aliada à aplicabilidade de conceitos. 

• Desenvolvimento de Networking, pois a turma é composta por profissionais atuantes em 

empresas de diversos segmentos, proporcionando uma valiosa rede de relacionamento. 

 

4. COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS: 

 

1. Contribuir para o aprimoramento do processo de tomada de decisões em condições de 

incerteza. 

2. Direcionar as tomadas de decisão. 

3. Entender a influência dos organismos multilaterais nos processos de desenvolvimento 

econômico. 

4. Desenvolver novos conhecimentos, novas atitudes para o alcance de resultados satisfatórios 

para a organização. 

5. Competências nas escolhas estratégicas e no compartilhamento das informações e do 

conhecimento. 

6. Demonstrar oportunidades de crescimento do negócio. 

 

5. ESTRUTURA CURRICULAR: 

 

• Ambiente econômico global 
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• Gestão de contratos internacionais 

• Gestão de importação e exportação 

• Inteligência de mercados internacionais 

• Jogo de negócios 

• Logística internacional 

• Marketing internacional 

• Tax management 

• Trade finance 


