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Cursos para gestão financeira, estoque e contábil. 

CONTROLE INTERNO 
 

Proposta 
O Tribunal de Contas no exercício de suas atribuições constitucionais tem 
como objetivo a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial, abrangendo os aspectos de legalidade, legitimidade, 
economicidade e razoabilidade de atos que gerem receita ou despesa na 
administração pública. 
Em suas inúmeras competências, o Egrégio Tribunal de contas tem como um 
de seus principais focos a avaliação do Sistema de Controle Interno, 
verificando seu funcionamento, se existe uma estrutura adequada, que permita 
ao gestor público avaliar os resultados, subsidiando-o com informações e 
elementos técnicos para a tomada de decisões e  também como elemento 
preventivo para evitar desperdícios, perdas, abusos, fraudes, zelando pelo 
principio da economicidade, que deveria em tese ser norteador ao 
Administrador Público. 
Dado este quadro, faz-se necessário que os municípios possuam servidores 
que estejam atualizados e capacitados a atuar com as funcionalidades 
referentes ao Controle Interno e, consequentemente, apto a atuar junto aos 
Egrégios Tribunais de Contas. 
 
Público-alvo 
Servidores públicos que atuam nas áreas administrativas, financeira, contábil, 
gerencia e demais áreas de gestão interna. 
 
Disciplina 
 

 Normatização e Legislação; 

 Sistema de Controle Interno – SCI; 

 Sistema de Controle Interno Municipal; 

 Objetivos e importância do Sistema de Controle Interno; 

 Formalização do Sistema de Controle Interno Municipal; 

 Unidade Central do Sistema de Controle Interno; 

 O Controle na Administração Pública; 

 Responsabilidades; 

 Responsabilidades dos gestores públicos; 

 Diretrizes para as Normas de Controle Interno; 

 Componentes do Controle Interno; 
 
Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 



 

 

 
Duração 
A combinar 
 
 
GESTÃO DE ESTOQUE: Eficiência nas atividades nos Almoxarifados 

Proposta 
Preparar os participantes para a utilização das técnicas de gestão de estoque; - 
Viabilizar uma gestão de estoque eficaz; - Habilitar os participantes na 
utilização de técnicas de previsão de demanda; - Viabilizar a correção 
antecipada de variações do consumo em função do aumento de utilização; - 
Entender e melhorar a relação entre Vendas, Gestão de Materiais e Produção; 
- Estruturar as áreas de padronização de materiais por intermédio de 
procedimento matemático; - Permitir avaliação do desempenho e da 
performance das áreas de gestão de materiais.  
 

Público-alvo 
Profissionais que atuem nas áreas de almoxarifado, estoque, auxiliares e 
demais cargos que estão envolvidos no devido processo. 
 

Disciplina 

 O papel dos estoques na cadeia de suprimentos; 

 Conceitos e metodologias para tratamento das demandas; 

 Técnicas de planejamento aplicadas à gestão dos estoques; 

 Principais técnicas adotadas no tratamento dos estoques; 

 Procedimentos e práticas aplicados à gestão dos estoques; 

 Codificação de materiais, inclusive códigos de barras; 
 

 
Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 



 

 

 

Gestão Governamental, Orçamentária e Financeira 

Proposta 
Estudo e elaboração do planejamento público com o objetivo de estruturar a 

gestão pública dentro dos princípios norteadores de eficiência, eficácia e 

efetividade, proporcionando ações de governo sólidas, embasados nos 

elementos orçamentários e financeiros disponíveis no município. 

Público-alvo 
Associações, Sindicatos e Prefeituras. 

Disciplina 

● Ciclo de Gestão; 
● Planejamento Governamental; 
● Tipos de Planejamento; 
● Indicadores, metas e avaliação; 
● Ferramentas de apoio ao planejamento  
● Integração planejamento-orçamento;  
● Orçamento Público;  
● Lei Orçamentária Anual 
● Funções de gestão 
● Controle e prestação de contas. 
 
Carga Horária 
32 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gestão de convênios e prestação de contas 

Proposta 
Capacitação em gestão de convênios e prestação de contas junto as três 

esferas de poder (municipal, estadual e federal)  

Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral, Analistas, Procuradores, Advogados, Prefeitos, 
vereadores.  
 
Disciplina 

● Execução 

● Prestação de Contas – Convenente  

 

● Prestação de Contas – Concedente 

 

● Acompanhamento e Fiscalização  

 

● Aspectos Polêmicos - Principais falhas e irregularidades 

 

 ● Ordem Bancária de Transferência Voluntária - OBTV  

 

● Registro da Execução do Convênio - OBTV 

 

● Registro da Prestação de Contas - OBTV 
 

 
Carga Horária 
40 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

http://www.cepam.org/projetos/realizados/gest%C3%A3o-de-conv%C3%AAnios.aspx


 

 

 

Cursos para potencialização Pessoal e Gerencial 

Liderança Centrada no Coaching” 

Proposta 

 É um curso para quem busca desenvolvimento profissional e conhecimentos 

específicos, teóricos e práticos que poderão ser aplicados no âmbito do 

exercício da profissão contribuindo para o desenvolvimento de uma equipe e 

alavancando resultados dentro de uma organização. 

Público Alvo  

- Todas as pessoas que desejam e/ou necessitam maximizar o 

desempenho pessoal e profissional, dirigem processos de 

desenvolvimento de pessoas e almejam cargos de liderança. 

 

Metodologia : este curso não é terapia ou aconselhamento, é de fato um 

momento de aprendizagem e desenvolvimento  do profissional  onde aborda 

teoria e prática  em trabalhos individuais e de grupos com foco em conceitos e 

ferramentas especificas, comprovadas e já utilizadas em organizações de 

pequeno, médio e grande porte. 

Com o Coaching você vai : 

- Identificar seus pontos fortes e de melhoria adquirindo 

autoconhecimento; 

- Desenvolver novas competências e habilidades; 

- Ser  um “Leader Coach”, conhecendo técnicas e  ferramentas de 

sustentação para trabalhar com a equipe  e contribuindo  para o 

desenvolvimento profissional sendo mais assertivo nos processos de 

desenvolvimento e mudança pessoal e/ou organizacional. 

Objetivos do curso : 

- Definir conceitos de liderança; 

- Criar equipe de alto desempenho; 

- Oferecer conhecimento e domínio dos conteúdos de Coaching; 

- Ensinar aplicação de ferramentas adequadas e metodologia do processo 

de Coaching que poderão ser aplicadas tanto no campo profissional 

quanto pessoal; 

- O poder de perguntar: “Perguntas Poderosas”; 

- Adquirir as competências necessárias para ser um “Leader Coach”;  

- Desenvolvimento do autoconhecimento e autodesenvolvimento; 

- Desenvolvimento de foco, engajamento e automotivação;  



 

 

 

- Promover mudanças comportamentais e de percepção;  

- Estabelecer metas e ações; 

-  

- Mostrar ao aluno a essência do Coaching desde o pensar como  um 

“Leader Coach”  até “Ser” um  “Leader Coach”; 

- Desenvolvimento de Comunicação Efetiva e Pessoal. 

 

Disciplina 

● Conceitos de Liderança; 

● Auto avaliação como líder; 

● Postura do Líder;  

● Definição e Histórico do Coaching; 

● Introdução ao Processo Coaching; 

● Atitudes e Estratégias; 

● Escuta Atenta e Estruturada; 

● Comunicação Efetiva - Estrutura de Diálogo; 

● Perguntas Poderosas; 

● Ferramentas e Técnicas; 

● Planejamento Estratégico; 

● Feedback. 

 

Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Psicologia aplicada para organizações 

Proposta 
A psicologia de organizações trata de compreender o comportamento humano 
através do estudo tanto dos processos individuais, como interpessoais e 
organizacionais que ocorrem no seio de determinadas envolventes e intervir 
nelas com o objetivo de aperfeiçoar o seu funcionamento e os seus resultados, 
tanto para os indivíduos, como para organizações e para a sociedade em geral. 
 
Público-alvo 
Gerentes, Líderes, coordenadores, supervisores e demais cargos responsáveis 

por gerenciar. 

Disciplina 

 Analisar cargos e salários; 

 Realizar seleção e recrutamento de novos funcionários; 

 Aplicação de testes psicológicos (atividade exclusiva para psicólogo); 

 Realizar pesquisa sobre os sentimentos e emoções dos funcionários; 

 Organizar o treinamento de habilidades dos profissionais; 

 Organizar um clima organizacional mais eficaz; 

 Resolver situações de conflitos entre funcionários; 

 Projetar sistema de avaliação de desempenho; 

 Avaliar a eficácia de uma prática específica 
 

Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Concretizando suas metas 

Proposta 
Quais são seus objetivos e metas? Quantas você alcançou o que  almeja? 
Temos certeza que você tem vontade de que todos seus planos e propostas se 
concretizem, porém vivemos em um mundo tão bombardeado de informações 
que nos confundem em relação as nossas reais metas, ou a empolgação inicial 
acaba se perdendo em alguma fase do caminho. 
Este curso tem como objetivo auxilia-lo na realização de ações para que estas 
metas, planos e projetos se tornem realidade. 
 
Público-alvo 
Qualquer pessoa 

Disciplina 

 Desenvolver propostas de metas 

 Desenvolver ações para cada etapa das suas propostas 

 Manter o foco na sua proposta, disciplina e autoconfiança 

 Gerenciar tempo, dinheiro e hábitos para que as metas sejam 
alcançadas 

 

Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Desenvolvimento Gerencial 

Proposta 
Capacita o gestor a identificar e visualizar sistematicamente todo o ciclo da 

administração entre suas diversas áreas e promover a comunicação entre elas, 

otimizando as metodologias em toda a diversidade da gestão , interligando os 

procedimentos de cada área promovendo agilidade no processo. 

Público-alvo 
Gerentes, Coordenadores, Gestores do setor público ou não 

Disciplina 

● Planejamento e Gestão Organizacional 

● Gestão de Processos 

● Gestão de Recursos 

● Gestão de Pessoas 

● Relacionamento Interpessoal  

 
● Habilidades, aplicabilidade dos papéis gerenciais e acompanhamento de 
processo 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capacitação em Gestão de Pessoas  

Proposta 
Voltado aos gestores, esta capacitação traz experiências na aplicação de 

gestão de pessoal dentro do setor público ou não, estimulando políticas para o 

desenvolvimento de competências aos servidores. 

 
Público-alvo 
Associações, Cooperativas e Prefeituras, Gestores em geral e Empresários. 

Disciplina 

● Conhecendo as Habilidades Básicas 

● Fatores Geradores de Motivação 

● Estilos e Leis Fundamentais da Liderança 

● Identificar as funções e papéis gerenciais para gerir sua unidade de trabalho 

● Elaborar planos de capacitação segundo as competências individuais 

identificadas e mapeadas 

● Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.enap.gov.br/index.php?option=com_include&evento=lista_cursos_presenciais&Itemid=1638&cod_modulo=378&pag_cod=1


 

 

 

Cursos de gestão pela Tecnologia   

Tecnologias de Conhecimento e Inovação 

Proposta 
Capacitação no gerenciamento de informações e conhecimento do escopo da 

administração pública voltada para a solução de problemas referente a 

tecnologia da informação, promovendo a integração dos sistemas de gestão e 

transparência pública 

Público-alvo 
Setores administrativos, TI 
 
Disciplina 

● Gestão de Tecnologia de Informação 

● Organização do Processo Produtivo 

● Prospecção Tecnológica 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cursos de áreas específicas 

ATENDIMENTO NO SETOR PÚBLICO 

 
Proposta 
Diversas vezes o setor de atendimento, em todas as esferas públicas, é 
criticado. Assim, para que este fato seja minimizado, é de extrema importância 
que os servidores estejam em constante aperfeiçoamento, para que os 
processos de atendimento sejam qualificados. Propiciar aos servidores 
oportunidade de análise e reflexão sobre uma melhor prestação de 
atendimento ao cidadão, buscar o entendimento da ética, postura, deveres e 
noções de cidadania em relações interpessoais e conscientizar o atendente da 
importância sobre um atendimento de excelência são as premissas básicas 
deste curso. Fornecendo subsídios para a formação do perfil de um servidor 
público ético, perspicaz, autoconfiante, com habilidade no trato com o público. 
 
Público-alvo 
Servidores públicos que possuem contato direto com o público. 
 
Disciplinas 

 A Excelência no Atendimento o cliente; 

 O Perfil do profissional do atendimento; 

 Relacionamento Interpessoal; 

 Inteligência Emocional; 

 Resiliência; 

 Técnicas de atendimento; 

 Perfil do Cliente; 

 Inteligência Emocional; 

 Tipos de Cliente; 

 Comunicação Eficaz; 

 Feedback e Gerenciamento de crises e conflitos; 
 
Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Duração 
A combinar 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
 
 
Proposta 
A educação infantil tem um papel fundamental na capacitação do ser humano, 
ajudando a estimulá-lo e contribuindo para o seu desenvolvimento. Este curso 
abrirá novos horizontes profissionais para quem busca aprender diferentes 
técnicas para instigar a imaginação das crianças na escola, através da 
abordagem de temas como a recreação na educação infantil, a arte e a 
criança, entre outros assuntos relevantes. 
 
 
Disciplinas 

 Conceituação e Reflexões sobre a Profissão de Berçarista/ADI (Teórico 
– 2h); 

 Adaptação da Criança no Berçário e na Escola (Teórico – 2h); 

 O Comportamento Infantil (Teórico – 2h); 

 A Importância do Brincar no Desenvolvimento da Criança (Teórico – 2h); 

 Técnicas para Prevenção de Acidentes ( Prática – 4h); 

 Ações em Situações de Emergência (Teórica e Prática – 4h); 

 Cuidados Essenciais do Bebê (Prática - 4h); 

 Banho e Higiene Bucal (Prática – 4h); 

 Noções Básicas de Nutrição (Pirâmide Alimentar, Composição do 
Cardápio e Higienização de Alimentos e Utensílios) - Teórico – 2h; 

 
 
Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

GESTÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS 

 
Proposta 
A ausência de critérios técnicos para acumulação de documentos e 
informações que permitam estabelecer e controlar sua produção, uso, 
tramitação e arquivamento, com definição de prazos de guarda e destinação 
final, constitui um grande desafio enfrentado diariamente pelas organizações 
públicas. Este curso representa um diferencial no mercado, pois trabalha com 
ferramentas necessárias à governança dos procedimentos arquivísticos, 
formando e capacitando equipes habilitadas na implementação da política e 
construção dos instrumentos básicos de gestão documental da instituição. 
 
Público-alvo 
Arquivistas, bibliotecários, técnicos de arquivo e demais profissionais que 
atuem em arquivos e/ou protocolos. Gestores que necessitem alinhar a gestão 
estratégica de suas instituições à política de arquivos e informações, bem como 
àqueles que compõem, ou formarão Comissões de Avaliação e Destinação de 
Arquivos – CPAD.  
 
Disciplinas 

 Terminologia Básica e Destinação de Documentos; 

 Legislação e a Gestão de Documentos; 

 Elaboração do Ato Normativo e Comissão Permanente de Avaliação de 
Documentos – CPAD; 

 Conservação Preventiva de Documentos; 

 Código de Classificação por Assuntos; 

 Tabela de Temporalidade e de Destinação de Documentos de Arquivo; 
 
 

Carga Horária 
40 horas  
 
Dias das aulas e horários 
Aos sábados das 8h às 12h e das 13h às 17h 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

As formas de controle na Administração Pública 

Proposta 
Estudo da aplicação prática dos princípios do controle na gestão pública e seus 

resultados diretos na administração pública municipal 

Público-alvo 
Associações, Cooperativas e Prefeituras. 

Disciplina 

● A necessidade de respeito aos preceitos constitucionais 
● O controle da administração pública 
● Classificação das formas de controle 
● Conceito de controle da administração pública. 
● Classificação das formas de controle da administração pública. 
● Controle de legalidade ou legitimidade.  
● Controle de mérito. 
● Quanto à amplitude. 
● Controle hierárquico 
● Controle finalístico. 
● Controle judicial da administração pública. 
● Meios de controle judiciário.  
● Ação popular. 
 ● Ação civil pública. 
 
Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gestão de Logística Pública  

Proposta 
Capacitação voltada para a gestão da macrologística na administração pública, 

sua organização, planejamento e utilização de seus suprimentos, trabalhando 

com a aplicação de instrumentos que dinamizam os processos públicos  

Público-alvo 
Associações, Cooperativas e Prefeituras 

Disciplina 

● Administração de Recursos Materiais e Patrimoniais  
● Negociação Empresarial  
● Gestão da Qualidade  
● Logística Organizacional  
●Gerência de Projetos 
●Gerencia de Suprimentos  
● Administração da Produção e Operações 
  
Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Políticas Públicas 

Proposta 
Estudo da política publica e seus impactos na sociedade contemporânea, 

levando em conta a análise da utilização das diversas metodologias aplicadas 

pelos gestores, ciclos de diferentes governos, análise de ações e formação de 

agendas de soluções, implementação e coleta de resultados aos diversos 

temas que interferem no cotidiano das sociedades.  

Público-alvo 
Servidores Públicos, Gestores  

Disciplina 

● Gestão de recursos humanos 

● Planejamento e orçamento em políticas públicas 

● Estado e políticas públicas,  

● Marketing no setor público,  

● Sociedade e multiculturalismo 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sistema Municipal de Acesso à Informação/ Transparência dos 

Sistemas Municipais de Acesso à informação 

Capacitação na implementação do Sistema Municipal de Acesso à Informação/ 

Visa a elevar a qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão por meio 

da conscientização sobre as bases da cidadania, evidenciando que o cidadão é 

o foco das ações da administração pública, garantindo o acesso à informação, 

a qualidade do atendimento e o direito ao controle sobre os serviços públicos. 

Proposta 
Capacitação na implementação do Sistema Municipal de Acesso à Informação. 

Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral 
 
Disciplina 

● Transparência  

● Portal da Transparência 

● Serviço de informação ao cidadão 

● Gestão da informação 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Acessibilidade nos municípios: aplicação do Decreto 5.206/04 

(2012, 3ª edição revista e atualizada) 

Proposta 
Adequação dos equipamentos públicos, dentro das normas previstas no 

Decreto 5.296/2004, que estabelece critérios básicos para garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência, aos idosos, gestantes, obesos, 

pessoas com crianças de colo ou com malas. 

Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral 
 
Disciplina 

● Discussão prévia 

● Equipamentos e obras 

● relacionamento pessoal 

Carga Horária 
20 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gestão Integrada de Resíduos Municipais (Girem) 
 
Proposta 
Capacitação e elaboração dos planos municipais de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral 
 
Disciplina 

● Sensibilizar e mobilizar os agentes municipais de acordo com as orientações 
das 
Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos 
 
● Identificar oportunidades e fragilidades dos municípios e região para a 
implementação 
do PMGIRS 

● Orientar os gestores para o planejamento da formulação do PMGIRS 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Capacitação em Patrimônio Cultural  

Proposta 
Capacitação em elaboração de políticas públicas para preservação no âmbito 
municipal. 
 
Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral 
 
Disciplina 

● Patrimônio Cultural Material e Imaterial 
 
● Patrimônio cultural e meio ambiente 

● Turismo e patrimônio cultural 

Carga Horária 
36 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Capacitação de Conselheiros Públicos Municipais 

Proposta 
Capacitação de Conselheiros Públicos Municipais, em consonância com 

regulamentação federal, abordando a função de controle externo nos governos, 

com destaque para o papel dos conselhos nas organizações públicas. Tendo 

por base a compreensão dos problemas enfrentados e o papel institucional dos 

conselhos, como instância vocacionada a zelar pela administração das 

organizações públicas (agentes) de acordo com o interesse público (principal), 

prestando contas à sociedade e segmentos diretamente envolvidos nos 

resultados dessas organizações. 

Público-alvo 
Servidores Públicos em Geral, Conselheiros de todas as áreas. 
 
Disciplina 

● Ampliar e aprofundar a capacidade de atuação dos Conselheiros numa 

perspectiva crítica e emancipatória 

● Oportunizar aos Conselheiros o contato com as novas tecnologias, diferentes 

mídias e suas respectivas linguagem 

 
 
Carga Horária 
40 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

METODOLOGIA DE EXECUÇÃO 

 

Na escolha da metodologia foi preciso considerar que a experiência é a fonte 

mais rica de aprendizagem de adultos, pois estes são motivados a aprender 

conforme vivenciam necessidades e interesses. Desta forma, o modelo 

andragógico baseia-se nos seguintes princípios que serão nosso norte para 

conduzir os trabalhos:  

 

 Necessidade de saber: adultos precisam saber por que precisam 

aprender algo e qual o ganho que terão no processo. 

 Autoconceito do aprendiz: adultos são responsáveis por suas 

decisões e por sua vida, portanto querem ser vistos e tratados pelos 

outros como capazes de se autodirigir. 

 Papel das experiências: para o adulto suas experiências são a base de 

seu aprendizado. As técnicas que aproveitam essa amplitude de 

diferenças individuais serão mais eficazes. 

 Prontidão para aprender: o adulto fica disposto a aprender quando a 

ocasião exige algum tipo de aprendizagem relacionado a situações reais 

de seu dia-a-dia. 

 Orientação para aprendizagem: o adulto aprende melhor quando os 

conceitos apresentados estão contextualizados para alguma aplicação e 

utilidade. 

 Motivação: adultos são mais motivados a aprender por valores 

intrínsecos: autoestima, qualidade de vida, desenvolvimento. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seminário sobre a Lei 13019/14 – Regula as Transferências 

Voluntárias de recursos por entes Federados para as 

Organizações de Sociedade Civil  

Proposta 
Implica em um reordenamento jurídico referente à transferência voluntária de 
recursos de entes federados para as organizações da sociedade civil e para o 
próprio Poder Público Municipal. A Lei 13019/14 impõe ao Poder Público e a 
Sociedade Civil novidades nos princípios e nos procedimentos para sua 
aplicabilidade, de maneira a não gerar prejuízo no atendimento social por conta 
de dúvidas e inseguranças quanto a sua utilização na prática habitual dos 
gestores e organizações da sociedade civil. 
Em suma, um dos grandes problemas da gestão pública é a devolução das 
verbas por descumprimentos dos marcos regulatórios, principalmente nas 
perdas de prazo ou erros nos procedimentos legais. O devido seminário tem o 
intuito de esclarecer, educar, treinar e capacitar seus servidores e as 
organizações de sociedade civil sobre este importante e relevante tema. 
 
Público-alvo 
Gestores públicos e entidades de organizações civil. 
 
Disciplina 

 Apresentação e discussão sobre a lei 13019/14; 

 Opcionalmente poderão ser realizadas Oficinas com o objetivo de 

promover uma maior interação com os participantes, os quais deverão 

realizar um trabalho em cima do tema, que será discutido na última 

oficina. 

 
Carga Horária 
25 horas 
 
Dias das aulas e horários 
A combinar 
 
Periodicidade 
Semanal 
 
Duração 
A combinar 
 
 

 


