CURSO DE EXTENSÃO, INTRODUÇÃO E ATUALIZAÇÃO
EM DIREITO TRIBUTÁRIO
MÓDULO I
ABERTURA DE INSCRIÇÕES
1º semestre/2022

O Instituto Brasileiro de Direito Tributário - IBDT torna público as
condições de ingresso e funcionamento no Curso de Extensão,
Introdução e Atualização em Direito Tributário, Módulo I, no primeiro
semestre de 2022.
1.

CURSO

1.1. O Curso de Extensão, Introdução e Atualização em Direito Tributário, tem sua oferta nos
termos do Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, art. 44, Inciso IV.
1.2. O Curso de Extensão é oferecido de forma remota, com uso de recursos da tecnologia da
informação e comunicação, em tempo real, por meio da plataforma Zoom ou equivalente, e está
estruturado com carga horária total mínima de 36 horas e duração de um semestre letivo.
1.3. O Curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário tem como objetivo apresentar,
aprofundar e solidificar os conhecimentos e as bases teóricas fundamentais do Direito Tributário,
e é voltado para graduandos e graduados com interesse no estudo de técnicas e processos
relacionados a temáticas tributárias que beneficiam a atuação prática e o atendimento a
demanda do mercado de trabalho.
1.4. A matriz curricular com a distribuição da carga horária, o programa do Módulo I, o
calendário acadêmico, o corpo docente e outras informações podem ser consultadas no site:
https://ibdt.org.br/site/cursos/curso-de-introducao-e-atualizacao-em-direito-tributario/

2.

REQUISITOS

2.1.
O curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário destina-se a candidato(a)
portador(a) de diploma de Graduação ou que esteja matriculado em curso de Graduação,
devidamente credenciado nos termos da legislação.
2.2.
Poderá se inscrever para o curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário
candidato(a) portador de diploma emitido por Instituição de Ensino estrangeira.
2.3.
É admitido candidato(a) portador de certificado de conclusão de Ensino Médio ou
equivalente.
3.

INSCRIÇÕES PARA O CURSO

3.1.
As inscrições para o Curso de Introdução e Atualização em Direito Tributário poderão ser
realizadas entre os dias 10.12.2021 (sexta-feira) a 10.03.2022 (quinta-feira). Não serão
admitidas inscrições fora do prazo.
3.2.
As
inscrições
para
o
Curso
poderão
ser
efetuadas
no
site
https://ibdt.org.br/site/cursos/curso-de-introducao-e-atualizacao-em-direito-tributario/,
mediante preenchimento de Formulário de Inscrição e juntada dos seguintes documentos:
I.

carteira de identidade (RG com CPF ou Carteira de Órgão Profissional); e

II. RNE ou passaporte válido com protocolo do pedido do RNE, no caso de candidato(a)
estrangeiro(a); e
III. cópia do diploma de Graduação em curso reconhecido pelo MEC; ou diploma emitido por
universidade estrangeira; ou declaração de matrícula em curso de Graduação; ou certificado de
conclusão do ensino médio ou equivalente, não sendo aceita a apresentação de declaração de
matrícula no ensino médio;
IV. comprovante de pagamento do valor do investimento financeiro, nos termos do item 6.2..
3.3.
Todos os documentos devem ser digitalizados em formato PDF, identificados e anexados
em arquivos separados, observado o prazo limite para as inscrições.
3.4.
A inscrição do(a) candidato(a) será considerada válida e confirmada após o envio dos
documentos previstos no item 4.2.
3.5.
O preenchimento inadequado ou a falta de informação no Formulário de Inscrição, bem
como o não atendimento de qualquer exigência deste documento, implicará o cancelamento da
inscrição do(a) candidato(a) no curso.
3.6.

Toda documentação pessoal submetida para a inscrição no curso será objeto de

conferência antes do início do curso.
4.

CALENDÁRIO ACADÊMICO

4.1.
As atividades programadas para o Curso são estabelecidas em calendário acadêmico, com
indicação do início e término no primeiro semestre de 2022, sendo o mesmo divulgado pela
Coordenação Acadêmica do Curso.
4.2.
O calendário acadêmico poderá sofrer alterações para atender a proposta pedagógica do
curso, sem que essas impliquem ao IBDT descumprimento contratual.
4.3.
As atividades do curso terão início no dia 12 de março de 2022 (sábado), e acontecerão
sempre aos sábados, exceto feriados, no período da manhã, das 08h45 às 12h00, nos termos do
calendário acadêmico, que será divulgado oportunamente.
5.

INVESTIMENTO FINANCEIRO

5.1.
O investimento financeiro no Curso de Extensão, Introdução e Atualização em Direito
Tributário é de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).
5.2.
Para o(a) candidato(a) graduando (estudante de curso de Graduação) ou associado(a) do
IBDT que esteja adimplente com as mensalidades da associação, será concedido o desconto
descrito na tabela a seguir.
Categoria do aluno

Desconto no valor do Curso

Valor total com desconto

Não Associado do IBDT

0%

R$1.600,00

Associado do IBDT

30%

R$1.120,00

Graduando

50%

R$800,00

5.3.
O(A) candidato tem a opção de efetuar o pagamento à vista através de depósito bancário,
transferência ou Pix, a ser feito nas seguintes contas ou em favor do seguinte Pix (Chave CNPJ):
Itaú Unibanco. Agência 0349. C/C 03120-3.
Bradesco. Agência 0449. C/C 0210562-4.
Chave PIX: CNPJ IBDT 44.081.172/0001-02
5.4.
O(A) candidato(a) tem a opção de efetuar o pagamento do valor do investimento
financeiro em até 10 (dez) parcelas mensais e sucessivas, por meio da plataforma de pagamento
Paypall, incidindo juros, de forma que os valores para essa modalidade de pagamento

correspondem aos da tabela a seguir:
Categoria do aluno

Desconto no valor do Curso

Valor total com desconto

Não Associado do IBDT

0%

R$1.780,00

Associado do IBDT

30%

R$1.250,00

Graduando

50%

R$890,00

5.5.
De acordo com o plano de pagamento definido pelo(a) candidato(a), no ato da inscrição
deverá ser apresentado o comprovante de pagamento do valor do investimento total, ou parcial,
para casos de pagamento via Cartão de Crédito.
6.

CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO

6.1.
A qualquer tempo, se identificado que o(a) candidato(a) fez uso de documentos ou
informações falsas, realizou atos fraudulentos ou eivados de vícios ou qualquer outra
irregularidade, a inscrição será passível de cancelamento, sem restituição de valores pagos,
mediante apuração por processo regular de sindicância.
6.2.
O(A) aluno(a) poderá solicitar o cancelamento da inscrição. Se requerido o cancelamento
até 7 (sete) dias da data do envio dos documentos para a realização da inscrição, ocorrerá a
devolução integral de valor(es) pago(s), que será efetuado pelo IBDT em até 10 (dez) dias úteis,
mediante apresentação dos dados bancários para a correspondente devolução.
7.

DISPOSIÇÕES FINAIS

7.1.
O vínculo de aluno estrangeiro com o curso de extensão não lhe assiste direito de emissão
de declaração por parte do IBDT para fins de solicitação de ampliação de prazo de visto de
permanência diante das autoridades competentes.
7.2.
Os(as) candidatos(as) inscritos(as) no curso estão sujeitos às normas previstas neste
documento, no Regimento Interno e em outras normas do IBDT, disponíveis para consulta no
portal eletrônico do IBDT (https://ibdt.org.br/site/).
7.3.

Os casos omissos serão decididos pela Coordenação do Curso.

7.4.
Informações adicionais podem ser obtidas por e-mail enviado para o endereço eletrônico
cursos@ibdt.org.br

8.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Secretaria Acadêmica do IBDT
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 290 - 6º andar, Centro – São Paulo / SP
CEP: 01318-000
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206, ramais 1110/1111
E-mail: cursos@ibdt.org.br
Biblioteca Ruy Barbosa Nogueira
Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antonio, 290 7º andar cj. 71/72 e 75 a 78
Site: https://ibdt.org.br/site/biblioteca/
Horário de Atendimento: 9h às 18hs
Telefone: (11) 3105-8206 r. 1104 e 1105
E-mail: biblioteca@ibdt.org.br e biblioteca2@ibdt.org.br
Novo Endereço - Instituto Brasileiro de Direito Tributário
A nova sede do IBDT, com toda a sua estrutura física, está em construção e será alterada para
novo endereço em 2022. Mais informações serão enviadas pela Secretaria Acadêmica
oportunamente. Os contatos de comunicação não serão alterados.
Endereço: Rua Padre João Manuel, 755, 4º andar, Cerqueira César, São Paulo – SP.
CEP 01411-001
Site: https://ibdt.org.br/site/

São Paulo, 10 de dezembro de 2021.
Ricardo Mariz de Oliveira
Presidente do IBDT
Ricardo Maitto
Coordenador Acadêmico do
Curso

