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compras nacionais e internacionais, desenvolvimento de materiais e 
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movimentação, transportes marítimo, aéreo e rodoviário, canais de 

distribuição nacional e internacional, projetos de racionalização de 

armazéns e logística integrada, desembaraço aduaneiro, câmbio e 

seguros. 

 

Notas do artigo �O status atual da regulamentação e a desburocratização 

da educação à distância no Brasil�. 
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