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PROJETO – BOLSAS DE ESTUDO PARCIAL PARA ATRFB ADUANEIROS 

 

APRESENTAÇÃO PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU GESTÃO, ESTRATÉGIA 
E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRAS 

 

O Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social de Fronteiras (IDESF) é uma 
instituição civil, de direito privado, sem fins lucrativos, com sede em Foz do Iguaçu (PR), 
que tem como objetivo a criação de mecanismos para promover igualdade, integração e 
desenvolvimento das regiões de fronteiras. Por meio de parcerias públicas e privadas, 
estudos, diagnósticos, ações e projetos, o IDESF contribui para o fortalecimento das 
relações políticas, sociais e econômicas e o combate dos problemas próprios dessas 
regiões.  

Entre as ações desenvolvidas pelo Instituto está a formação de profissionais 
comprometidos e preparados para contribuir com o desenvolvimento das regiões 
fronteiriças. As fronteiras são estratégicas por sua natureza. Mas a elevação do fluxo de 
pessoas e de mercadorias, características da contemporaneidade, amplia a necessidade de 
atenção especial nessas áreas. Não unicamente por questões de segurança, mas porque é 
o desenvolvimento dessas regiões que vai modificar seu perfil de ilícitos, os quais trazem 
prejuízos para toda a sociedade brasileira.  

Em parceria com a ESIC - Business & Marketing School, reconhecida como uma 
das 20 melhores escolas de negócios do mundo, o IDESF oferece a Pós-Graduação 
em Gestão, Estratégia e Planejamento em Fronteiras. O curso já qualificou 
aproximadamente 150 alunos em Foz do Iguaçu e Cascavel. Cabe alertar que o único 
órgão público, dos que atuam nas fronteiras, que ainda não possui nenhum servidor 
formado por esse curso é a Receita Federal do Brasil. 

A formação tem conteúdo programático abrangente, voltada para o aprofundamento nas 
questões da tríplice fronteira e estruturada em cinco eixos de desenvolvimento: saúde, 
educação, transporte e logística, economia e desenvolvimento, e segurança pública. O 
curso qualifica profissionais com visão macro e estratégica, capacitando-os para atuar 
frente às características das fronteiras como propositores e/ou gestores de projetos e 
outras iniciativas, tanto nas grandes áreas de desenvolvimento já citadas, quanto no 
controle e regulamentação ou na proposição de modelos para seu desenvolvimento 
socioeconômico.  

Com sede na Espanha e filial em Curitiba, no Paraná, a ESIC propicia aos alunos 
experiências internacionais, com professores mestres, doutores e assessores de renomadas 
empresas em âmbito global, com experiências no tema ‘fronteiras’. Como formação 
complementar e optativa, o curso oferece um módulo internacional, com o propósito 
de apresentar aos alunos os principais aspectos das dinâmicas das fronteiras, bem 
como a realidade da vida política, econômica, social, cultural e militar dos países 
visitados. São realizadas visitas a organizações, instituições e universidades que 
trabalham diretamente com a integração das fronteiras. 
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Ao final da pós-graduação, os alunos têm, ainda, seu trabalho de conclusão de curso 
(TCC) publicado em livro, editado pela Editora IDESF. A última turma fez o 
lançamento da obra, com a publicação dos artigos finais, na Feira Internacional do Livro 
de Foz do Iguaçu.  

A Pós-Graduação em Gestão, Estratégia e Planejamento em Fronteiras pode 
contribuir com a formação dos profissionais que atuam, direta ou indiretamente, 
com projetos e iniciativas regionais de fomento econômico e social. Indicado para 
gestores ou profissionais que almejam assumir posições estratégicas em empresas e 
instituições, o curso se mostra adequado como formação complementar para o 
quadro de funcionários da Receita Federal do Brasil.  

O curso tem um programa voltado para a gestão e o planejamento de ações em áreas 
fronteiriças, visando a capacitação de agentes públicos, privados e terceiro setor para 
atuarem frente às características socioeconômicas dessas regiões, seja na segurança, na 
educação, na saúde, no controle e regulamentação ou na proposição de modelos para o 
seu desenvolvimento. 

 

PROFESSORES DA PÓS-GRADUÇÃO 

 

• Dra. Maria Raquel Freire: 
o Doutorada em Relações Internacionais pela Universidade de Kent, Reino 

Unido (2002); 
• Dr. Fernando José Ludwig: 

o Doutor em Relações Internacionais – Política Internacional e Resolução 
de Conflitos, pela Universidade de Coimbra / Centro de Estudos Sociais 
(CES) (2015); 

• Dr. Pery Francisco de Assis Shikida: 
o Pós-Doutorado em Economia pela Fundação Getúlio Vargas – SP; 

• Dr. Antônio César Bochenek: 
o Doutor em Direito, Justiça e Cidadania pela Universidade de Coimbra 

(2012); 
• Dr. Mauro José Ferreira Cury: 

o Pós-Doutorado em Turismo e Patrimônio Cultural pela Universitat de 
Barcelona (2015); 

• Me. Alexandre Luís Götz Weiler: 
o Doutorando e mestre em Administração; 

• Dr. Gustavo Oliveira Vieira: 
o Doutor em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS); 
• Dr. Marcos Araguari de Abreu: 

o Doutor em Sociedade, Cultura e Fronteira pela Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná; 

• Me. Alex Jorge das Neves: 
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o Graduação em Geografia (Bacharelado/Licenciatura Plena) pela 
Universidade Federal de Goiás (2003); 

• Me. Luciano Stremel Barros: 
o Doutorando em Relações Internacionais, pela Universidade Autônoma de 

Lisboa (UAL): 
• Dra. Ana Solange Biesek: 

o Pós-Doutorado em Geografia pela Universidade Federal de Rondônia; 

 

LOCAIS ONDE O CURSO É REALIZADO ou SERÁ REALIZADO 

 

• Foz do Iguaçu/PR: 
o Data: Já iniciado em agosto de 2019, mas com possibilidade de inclusão 

de novos alunos com reposição de módulos. 
o Local: COC-Colégio Semeador R. do Semeador, 123 - Região Central, 

Foz do Iguaçu - PR, 85856-375 
• Porto Alegre/RS: 

o Data: a partir de fevereiro. 
o Local: Auditório da Polícia Rodoviária Federal. Av. dos Estados, 1545 - 

São João, Porto Alegre - RS, 90200-001 
• Cascavel/PR: 

o Data: a partir de fevereiro. 
o Local:  15º Batalhão Logístico. R. da Lapa, 1502 - Maria Luíza, Cascavel 

- PR, 85819-740 
• Campo Grande/MS: 

o Data: a definir, com previsão a partir de Abril. 
o Local: a definir. 

 

VALOR DO INVESTIMENTO NA PÓS GRADUAÇÃO 

 

O investimento no curso é estimado em R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais). Para as 
instituições conveniadas o investimento passa a ser R$ 14.220,00 (quatorze mil, duzentos 
e vinte reais). O valor para o Analista-Tributário da Receita Federal do Brasil, filiado ao 
Sindireceita, terá uma redução de 32,28% do valor do investimento original. 

O curso, para o Analista-Tributário filiado ao Sindireceita, será um investimento de R$ 
790,00 (setecentos e noventa reais) mensais durante 18 meses, de fevereiro de 2020 até 
setembro de 2012. 

 

BOLSA DE ESTUDO – PÓS GRADUAÇÃO IDESF/SINDIRECEITA 
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JUSTIFICATIVA e OBJETIVO 

 

A principal justificativa para se oferecer bolsas de estudos é estimular a participação dos 
Analistas-Tributários da Receita Federal do Brasil “Aduaneiros”, filiados ao Sindireceita, 
em cursos que possam promover a especialização em assuntos voltados para atividades 
de segurança pública nas fronteiras brasileiras. A formação dos Analistas-Tributários da 
Receita Federal do Brasil promove uma maior profissionalização nas áreas de atuação do 
cargo, e isso vai ao encontro das transformações que estão ocorrendo nos processos de 
fiscalização e controle aduaneiro realizados nas fronteiras. 

Além da busca de profissionalizar cada vez mais o Analista-Tributário que atua na 
administração aduaneira, a participação na pós-graduação do IDESF apresenta e 
consolida o cargo como um ator fundamental nas ações de fiscalização e controle da 
Aduana brasileira, o que certamente resultará em uma maior interação com outros órgãos, 
como a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, Polícias Estaduais e Municipais, 
bem como com as Forças Armadas e outros entes que atuam nas fronteiras. 

 

INVESTIMENTO – BOLSAS DE ESTUDO SINDIRECEITA/IDESF – Módulos 
locais e módulo internacional. 

 
1. Módulos locais: 
 
Sindireceita irá oferecer aos Analistas-Tributários filiados 3 (três) bolsas de estudo 
parciais, em cada município onde se realizar o curso de pós-graduação do IDESF - 
GESTÃO, ESTRATÉGIA E PLANEJAMENTO DE FRONTEIRAS. A participação 
financeira do Sindireceita será no percentual de 70% do valor do investimento no curso, 
sendo os 30% restantes a cargo do bolsista escolhido. Os valores seriam: 
 

• Parte Sindireceita: R$ 9.954,00 (Nove mil, novecentos e cinquenta e quatro 
reais), perfazendo o valor mensal de R$ 553,00 (quinhentos e cinquenta e três 
reais) por bolsista; 

• Parte Bolsista: R$ 4.266,00 (Quatro mil, duzentos e sessenta e seis reais), 
perfazendo o valor de mensal de R$ 237,00 (duzentos e trinta e sete reais). 

Observação: a responsabilidade total sobre o deslocamento do bolsista para o local da 
realização dos módulos locais com aulas presenciais é, exclusivamente, do bolsista.  

Observação 2: são quatro municípios que estão recebendo o curso de pós-graduação do 
IDESF, a citar Foz do Iguaçu/PR, Cascavel/PR, Porto Alegre/RS e Campo Grande/MS. 
Assim, os 4 municípios indicam 12 bolsas parciais de estudos sendo ofertadas pelo 
Sindireceita. 

 
2. Módulo Internacional: 
 

• No módulo internacional:  
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O Sindireceita oferecerá ao bolsista, Analista-Tributário filiado, 01 (uma) bolsa 
integral para o módulo internacional de acordo com os critérios de escolha 
estabelecidos pela Diretoria Executiva Nacional.  

 
CONTRAPARTIDA – OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO BOLSISTA 

O Bolsista selecionado deverá se comprometer com o Sindireceita a cumprir as seguintes 
obrigações: 

1. Estar filiado ao Sindireceita; 
o Caso o Analista-Tributário se desfilie durante o curso de pós-graduação, 

automaticamente perderá o direito à bolsa de estudo do Sindireceita e ficará 
sujeito ao reembolso dos valores gastos pelo Sindicato até o momento de sua 
desfiliação.  

2. Cumprir a programação total do curso para o qual foi escolhido, que possui carga 
horária de 360 horas/aula: 

o Caso abandone o curso, o bolsista ficará sujeito a reembolsar os valores gastos 
pelo Sindireceita no pagamento das mensalidades da pós-graduação até o 
momento do seu abandono; 

o Caso o bolsista deixe de pagar sua cota parte na mensalidade da pós-
graduação, ficará sujeito a perda da sua bolsa parcial, de responsabilidade do 
Sindireceita; 

o Caso seja reprovado em algum módulo local, o bolsista será responsável pelo 
pagamento integral do mesmo ao fazê-lo novamente; 

3. Comprovar desempenho acadêmico satisfatório, consoante às normas definidas pela 
instituição promotora do curso: 

o Caso o bolsista não apresente seu TCC ou avaliação correspondente à 
avaliação final do curso ficará sujeito a reembolsar os valores gastos pelo 
Sindireceita no pagamento das mensalidades da pós-graduação. 

4. Permitir que seu trabalho de conclusão de curso (TCC) seja divulgado pelo 
Sindireceita e, se possível for, utilizado para promover o cargo de Analista-Tributário 
da Receita Federal do Brasil. 

 

FORMA DE ESCOLHA DOS BOLSISTAS 

 

1. Módulos locais: 

Os bolsistas serão escolhidos por meio de sorteio simples a ser feito pela Diretoria 
Executiva Nacional - DEN do Sindireceita. O sorteio será realizado e registrado 
através de vídeo e o resultado será divulgado online (live no facebook do Sindireceita) 
e nas redes sociais e mídias do Sindireceita. O sorteado também será comunicado 
imediatamente após o sorteio.  

Para poder concorrer ao sorteio o Analista-Tributário deverá enviar mensagem para o 
e-mail assuntos.aduaneiros@sindireceita.org.br com o título 

mailto:assuntos.aduaneiros@sindireceita.org.br
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SINDIRECEITA/IDESF PÓS GRADUAÇÃO com o Termo de Interesse 
preenchido, no qual constará as seguintes informações e afirmações: 

o Nome completo; 
o Local de lotação: 
o Cidade onde tem o interesse de cursar a pós-graduação. Lembrando que o 

IDESF oferece o curso nas cidades de Foz do Iguaçu/PR, Cascavel/PR, 
Porto Alegre/PR e Campo Grande/MS; 

o Confirmar que está ciente de que a despesa com deslocamentos para a 
participação nas aulas dos módulos locais será de sua inteira 
responsabilidade.  

o Estar atuando e seguintes áreas: administração aduaneira, vigilância, 
repressão, controle de bagagem ou em qualquer outra área relacionada 
diretamente com o controle aduaneiro; 

o Estar filiado ao Sindireceita e permanecer nessa condição até o final do 
curso; 

o Estar ciente das regras apresentadas. 

Atenção:  

o O período de envio de e-mail será de 06/01/2020 até 21/01/2020; 
o O sorteio será realizado dia 22/01/2020 em horário a ser definido e 

divulgado até o dia 15/01/2020 nos canais de comunicação do Sindireceita. 

Observação: estão sendo disponibilizadas 12 bolsas parciais de estudo pelo 
Sindireceita. O IDESF possui quatro cidades onde o curso está sendo ou será 
realizado. Dessa forma, caso algum curso não tenha inscrições de interessados ou os 
interessados sejam abaixo da quantidade de 3 bolsas oferecidas pelo Sindireceita, as 
quantidades faltantes passarão para a cidade ou cidades na qual exista o interesse 
acima do quantitativo de bolsas oferecido pelo Sindireceita. Exemplo: Foz do 
Iguaçu/PR com 2 interessados e Cascavel com 4 interessados, a sobra de Foz do 
Iguaçu passará para Cascavel, para a qual serão sorteados 4 bolsistas e não 3 somente. 

Observação 2: Todo e qualquer trâmite administrativo e legal necessário para a 
participação dos bolsistas nos cursos será tratado entre o Sindireceita/IDESF/Bolsista. 

 
2. Módulo Internacional:  

Dos Analistas-Tributários bolsistas do Sindireceieta cursando a pós-graduação em 
qualquer das quatro unidades do IDESF (Foz do Iguaçu/PR, Cascavel/PR, 
Campinas/SP e Porto Alegre/RS) será escolhido 01 (um) para receber uma Bolsa 
Integral do módulo internacional. A escolha se dará através da maior nota final de 
desempenho do bolsista durante os módulos locais, realizados até uma determinada 
data, e caso ocorra empate a escolha se dará através de sorteio simples entre os 
bolsistas com notas iguais. 

 

DÚVIDAS 
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Qualquer dúvida do interessado poderá ser discutida com o diretor de assuntos aduaneiro, 
Moisés Hoyos, através do whatsapp (92) 98180 - 3308 (assuntos relativos à concessão 
das bolsas parciais de estudo) ou com a representante do IDESF, Sra. Daiana somente 
através do whatsapp (45) 9960 - 2122 (Assuntos relativo ao curso de pós-graduação). 

 

 

 

TERMO DE INTERESSE   
BOLSA DE ESTUDO PARCIAL 

SINDIRECEITA/IDESF  

 
Declaro que tenho interesse em participar do sorteio das bolsas parciais de estudo 
oferecidas pelo Sindireceita para cursar pós-graduação em Gestão, Estratégia e 
Planejamento em Fronteiras organizada pelo Instituto de Desenvolvimento Econômico 
e Social de Fronteiras (IDESF). 
 
Afirmo estar filiado ao Sindireceita e que também estou ciente das informações e das 
regras repassadas pelo Sindireceita sobre como se dará o sorteio e a forma de concessão 
das bolsas parciais para os ATRFB escolhidos no sorteio que será realizado pela 
Diretoria Executiva Nacional (DEN) do Sindireceita.  
 

Nome do interessado:  
Local de lotação:  
Setor de trabalho:  
Atividade(s) 
desempenhada(s): 

 
 
 
 
 
 
 

E-mail para contato:  
Telefone para contato:  

Local de interesse para 
cursar a pós-graduação  

Foz do 
Iguaçu/

PR 
 

Cascavel
/PR  

Porto 
Alegre/

RS 
 

Campo 
Grande/MS 

 
 
 
 

  

Local Data Assinatura 

 

 

 


