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OBJETIVO 
 
Oferecer aos participantes uma visão global da Plataforma + Brasil (antigo SICONV), bem 
como transmitir conhecimentos práticos adequados aos perfis profissionais básicos,  
abrangendo as fases de: elaboração de propostas, formalização de contratos, execução 
dos projetos, transparência pública e prestação de contas.  

INSCRIÇÕES ON LINE – SÓ ATÉ 16 DE MARÇO 
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PÚBLICO-AlVO 

 

 
 Gestores e seus prepostos nas Administrações Municipais e Estaduais ( Estados, 

Prefeituras e Câmaras de Vereadores) e na Gestão de OSCs sem Fins Lucrativos (fins 
não econômicos); 
 

 Profissionais das áreas administrativa, jurídica, contábil, econômica, engenharia, 
arquitetura, comunicação, marketing, projetos, dirigentes e colaboradores de OSCs , 
estudantes e professores interessados no aperfeiçoamento curricular de projetos 
economicos/sociais; 
 

 Profissionais da área de compras e licitações tem o perfil adequado à fase de 
Execução; 

 
 Profissionais da área de finanças, contabilidade e controladoria tem o perfil 

adequado à fase de Prestação de Contas. 
 
PÚBLICO-ALVO 


● Gestores  públicos e privados, usuários de informática básica das secretarias municipais 

ou estaduais, vereadores, dirigentes sociais, conselheiros fiscais, voluntários, estagiários, 
universitários, profissionais liberais e demais interessados em projetos patrocinados, desde 
que possuam interesse nos conhecimentos gerais de projetos econômicos/sociais, com o 
uso da internet, e dos aplicativos: Word e Excel e, tenham escolaridade mínima do 2º. 

Grau. 
 
● Profissionais de ensino da área de Humanas: professores, coordenadores, estudantes e 

demais interessados no desenvolvimento profissional, econômico e social de sua 
comunidade; 
 
 
 PRÉ-REQUISITOS 
 
Conhecimentos básicos de informática (internet, Word e Excel)  
 
LOCAL E DATA: 
 
Data:  19 e 20 de março de 2020 – Carga horária 20h 
Horário:  7h30 às 12h30 e 13h30 às 18h30  
Local:  Hotel Girassol Plaza – www.hotelgirassolplaza.com.br  63 3212 0202 
 
CARGA HORÁRIA: 
 
20h (vinte horas)  
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 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
 
Apresentação do curso: 
 
É importante iniciar um Banco de Projetos para 2020 (com recursos a serem disponibilizados 
depois da Reforma da Previdência) e, com as proximidades das eleições 2020 (eleição 
municipal), cujo desenvolvimento econômico e social é essencial para a sustentabilidade 
da política pública do Governo Federal e dos novos gestores municipais bem como, dos 
dirigentes das OSCs (Organizações da Sociedade Civil). 
Quando os Ministérios começarem a divulgar os programas aprovados, depois dos 
programas ajustados ao novo orçamento federal de 2020, os prazos de início da entrega e 
de encerramento do envio das propostas serão relativamente curtos, o que pegará de 
surpresa muitos proponentes de projetos que ainda não tenham um banco de projetos 
pré-elaborados, orçados, classificados e, com a demonstração de sua viabilidade 
econômica/social, comprovada através de “ajustes de seus próprios orçamentos” e, ou do 
plano de sustentabilidade do empreendimento a ser realizado ou da aquisição dos bens, 
conforme estabelece a Portaria 558/2019.  
A projeção de resultados dos projetos é necessária para colocar suas propostas por 
emenda parlamentar, voluntária ou específica, com um “diferencial para melhor seleção 
do concedente”. 
Isto não foi exigido no passado, mas o presente e futuro necessita ser ajustado a uma nova 
realidade de eficácia da gestão pública. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“O foco do curso é na prática de elaboração e execução de projetos” 
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 Plataforma +Brasil 
 
Painel de Convênios +Brasil – 1h  
Glossário, descrição da aplicação, filtros, atos preparatórios, programas disponibilizados, 
entre outros detalhes  
 

Aplicação do Sistema SICONV  - Módulo 1 – Estimativa de horas: 1h  

Esse roteiro visa auxiliar o iniciante usuário do sistema, bem como o aperfeiçoamento de 
novas práticas ao usuário habitual do sistema, para os conhecimentos de suas 
funcionalidades e, das condições essenciais das operações. O estudo da legislação 
aplicável é amplamente discutido em sala de aula e, que necessita de permanente 
atualização.  
Nele serão abordados os seguintes tópicos: 

 Como funciona a plataforma + Brasil com o sistema SICONV e, os demais sistemas 
de apoio ao patrocínio de recursos públicos federais; 

 Quais os requisitos básicos aos usuários de sistemas de grandes organizações 
privadas que também são patrocinadoras de projetos econômicos/sociais;  

 Análise das práticas e da legislação básica aplicável à elaboração de projetos, 
execução e prestação de contas; 

 Fases de um plano de sustentabilidade viável; 
 Diferenciais na seleção de um projeto aprovado; 
 Tipos de recursos patrocinados por diversas organizações públicas e privadas, 

nacionais e internacionais. 

Pesquisar e enquadrar os Programas e Editais de Chamamento Público ou de Recursos 
Patrocinados – Módulo 2: 1 h 

Esse roteiro prático visa auxiliar o Proponente para a pesquisa e identificação de 
programas patrocinados, que melhor atendam os requisitos dos programas publicados, as 
necessidades e, experiências de suas atividades.  

Incluir e enviar Proposta e Plano de Trabalho – Módulo 3: 2 h 

Esse roteiro visa auxiliar o Proponente para a inclusão, envio para a análise da Proposta e, 
o Plano de Trabalho.  

 

Execução de Projetos – Módulo 4: 10h 

A prática da execução de projetos exige conhecimentos básicos da Lei 8666/93 (Lei das 
Licitações Públicas), de forma a identificar os principais dados de cada fase da execução, 
para que haja a segurança orçamentária, financeira e contábil das operações das 
contratações de obras, aquisição de bens e serviços, nas etapas de: 

 Ajuste do contrato de convênio, através de TA – Termo Aditivo ao Contrato; 
 Ajuste do Plano de Trabalho, com complementação do Cronograma Físico, 

complementação do Cronograma de Desembolso e, do PAD – Plano de Aplicação 
Detalhado e, respectivos anexos; 

 Processo Básico de Licitações (contratações de obras, compras de bens e Serviços; 
 Processo Básico de Liquidação (análise e aceite de Notas Fiscais) 
 Processo Básico de Pagamento por OBTV – Ordem Bancária de Transferência 

Voluntária. 
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Prestação de Contas – Módulo 5: 2h 
 
A prática da Prestação de Contas exige conhecimentos básicos da legislação 
orçamentária e, da contabilidade pública, independente dos conceitos ultrapassados de 
simples preenchimento de relatórios de execução e, ou de formulários de 
encaminhamento de contas. A responsabilidade solidária civil e criminal de seus 
executores e responsáveis da documentação orçamentária/financeira/contábil, pode vir 
a ser judicialmente exigida, que independe do nível do cargo, do tempo de serviço, ou do 
montante da operação registrada pelo operador do sistema, pois cada acesso ao módulo 
de execução ou prestação de contas é mantido em registro individual no sistema, 
mediante login e senha de cada usuário. 
 
 RECURSOS PEDAGÓGICOS UTILIZADOS NO CURSO 
 
 Práticas da gestão do conhecimento, através de:  
 

1. Fornecimento do material didático em meio digital (pendrive), um para cada inscrição, para 
consultas ao conteúdo e, preenchimento de formulários de controles, e registros de 
anotações em aula; 

2. Utilização de notebook (trazido pelo participante) para os exercícios práticos em aula; 
3. Uso de projeção de slides, e estudos de casos reais, em aula; 
4. Acompanhamento presencial, com lista de presença por período; 
5. Ficha de avaliação do evento por critérios e pontuações; 

 
 
 
 
 

Cada participante deverá trabalhar em seu próprio note/netbook. 
Sendo impossível, o aluno poderá formar grupo com outro(s), de 
preferência pertencentes aos quadros da mesma empresa, 
organização ou entidade pública. 

 
 REALIZAÇÃO 

 
GR Treinamento e Eventos de Negócio 
 
 INSTRUTOR  
 
Izaias de Carvalho 

 

 
Formado em administração de empresas e 
contabilidade; pós-graduado em Informática em 
Educação; fez especialização em gestão, no exterior; 
possui experiência em projetos federais superior a 22 
anos; presta assessoria: no desenvolvimento de projetos 
de viabilidade e planos de negócios (SICONV), na 
implantação do controle interno, para atendimento das 
exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal;  É 
consultor/instrutor da CTIS Tecnologia S.A.  –  Brasilia-DF; 
consultor e palestrante em sistemas informatizados: SPED – 
Sistema Público de Escrituração Digital, NFe – Nota Fiscal 
Eletrônica, SICONV – Sistema de Convênios, GED – 
Gerenciamento Eletrônico de Documentos, ERP – Sistema 
Integrado de Gestão, EAD – Sistema de Ensino à Distância 
e sistemas complementares. 
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 INVESTIMENTO 
 
R$ 1.370,00 (hum mil trezentos e setenta reais) 
 
 POR CONTA DA GR TREINAMENTO 
 

● Pasta, caneta, bloco para anotações; 
 
● Cofee breaks padrão quatro estrelas, servido no restaurante do Hotel Girassol Plaza, onde o 
participante se serve, à vontade,  juntamente com os hóspedes, no café da manhã e no chá 
da tarde; 
 
● Material de apoio didático; 

  
● Suporte técnico aos participantes, pós-curso, por e-mail, até 90 dias apos o evento; 
 
● Sugestões de links de projetos patrocinados disponibilizados por Organizações 
Patrocinadoras nacionais e internacionais; 
 
● Certificado de Participação, entregue no dia do encerramento do curso 
 
 CONDIÇÕES GERAIS 
 

● Recomenda-se que todos obtenham 100% de frequência , visto que a matéria é 
relativamente densa.  Não receberá certificado o participante que faltar a mais de 25% dos 
trabalhos (seis horas, corridas ou somadas); 
 

● Após a data de encerramento das inscrições ,  não serão acatados pedidos de 
cancelamento, pois a decisão de confirmar o evento já terá sido tomada a turma já se 
encontrará fechada e os serviços contratados com base na quantidade de inscritos no site. 
 

● Caso o servidor não compareça, as inscrições realizadas mediante nota de empenho 
deverão ser pagas normalmente, podendo haver substituição de servidor ou aproveitamento 
do crédito para outro curso. Em qualquer caso, a substituição ou aproveitamento deverá ser 
solicitada até o último dia anterior ao do início do curso, devendo tal solicitação ser assinada 
pela autoridade competente; 
 
●A GR treinamento reserva-se o direito de cancelar unilateralmente a realização do evento, 
sem que isto configure infração administrativa ou civil,  ou enseje a aplicação de qualquer 
sanção administrativa ou cobrança de indenização ou reparação material ou moral.  
 
●A GR Treinamento compromete-se a informar aos inscritos, pelo mesmo e-mail informado nos 
respectivos formulários de inscrição, com antecedência, qualquer cancelamento ou 
alteração de data de realização do evento. 
 
 DADOS DA GR TREINAMENTO 
 
RAZÃO SOCIAL :             G.R. PASSOS ME 
CNPJ :                              12.559.104/0001-10               
INSCR. EST:                       Isento              
INSCR. MUNCIPAL:          234792 
ENDEREÇO:                     Quadra 507 Sul,  Alameda 28,   QI 23,  Lote 17, Plano Dir. Sul 
CEP:                                  77.016 -136  -  PALMAS - TO 
Fones:                               (63) 3225 1417  - 984723124 -984682137 (WhatsApp) 
DADOS BANCÁRIOS:       Banco Brasil, Ag. 1867-8, conta corrente nª 88.828-1 

As Certidões Negativas de Débito da GR  encontram-se disponíveis no site www.grpassos.com.br 


