
 

 

 

2019 – PROGRAMAÇÃO DE CURSOS NO 1º TRIMESTRE 

Os cursos da VERO serão ofertados em 2019 em três formatos:  
 

Cursos Presenciais Abertos 
 

De iniciativa da Vero, os cursos têm inscrições abertas à participação de 
gestores, servidores, técnicos, dirigentes de entidades públicas e 

privadas e consultores. A programação de cursos presenciais da VERO 
no primeiro trimestre de 2019 é apresentada a partir da página de nº 3.  

 
Cursos in Company - presenciais 

 
Cursos conforme conteúdos e datas acertados com um ente público ou 

entidade privada. A programação é adequada aos objetivos de 
desenvolvimento de pessoal e o curso tem como público equipes reais 

de trabalho. Mais informações na página 12. 

  
Cursos a Distância 

 
Cursos na modalidade de educação a distância em plataforma Moodle, 

na ótica do auto desenvolvimento. Início dos cursos imediatamente 
após a efetivação da inscrição. Confira os cursos a partir da página de 

nº 13.  
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CURSOS PRESENCIAS  

 
Para informações adicionais sobre qualquer curso presencial e fazer a 

sua inscrição, siga estes passos: 
 

1. entre na página principal da Vero – www.verogestores.com.br 
2. clique em Cursos Presenciais na parte superior da página; 

3. escolha o mês, o local e o curso que pretende fazer e dê um 
clique sobre o seu nome; 

4. leia a sua programação, preencha a ficha de inscrição e clique em 
enviar; e 

5. opte pela forma de pagamento que lhe for mais conveniente: 
boleto bancário, transferência bancária ou cartão de crédito pelo 

pagseguro. 
 

Também poderá obter informações em contato direto com a VERO pelos 

seguintes endereços: 
 

 endereço eletrônico: contato@verogestores.com.br 
 whatsapp: (21) 99851 9166 

 telefones: (21) 2609 5326 e (21) 99851 9166 
 

Se desejar receber periodicamente informações sobre cursos e ações da 
VERO, assine Notícias, gratuitamente, na página principal da VERO no 

campo indicado com a seta: 
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CURSOS PRESENCIAIS ABERTOS 

Nota: Poderão ser incluídos outros cursos 
 

Meses de Janeiro, Fevereiro e Março de 2019 
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Mês de Janeiro 

 

SICONV Completo e Tira Dúvidas Operacionais 

 
Datas: 16, 17 e 18 de janeiro - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 

Curso em ambiente de treinamento e formato exclusivo da VERO 
 

Ementa:  
 

Em ambiente de treinamento, o curso apresenta os módulos e telas do Sistema e 

simula o seu preechimento correto. Compreende ainda comentários sobre os principais 

tópicos da Portaria Interministerial 424, de dezembro de 2016, com alterações da PI 

451, de dezembro de 2017, e diplomas recentes, que rege a celebração, execução e 

prestação de contas de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos 

de colaboração e termos de fomento celebrados pela administração pública federal. 

Exercícios, sessões de tira dúvidas operacionais do Sistema e vídeos apoiam o 

desenvolvimento do curso, em turma de pequeno porte.  

 

O curso orienta o correto preenchimento de abas de todos os módulos do Sistema de 

Convênios e Contratos de Repasse da União. Turma de até 6 (seis) participantes em 

atenção à metodologia pedagógica.    

 
A inscrição no curso inclui: 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com tutoriais e leituras complementares ao curso. 

 Opção de participar de grupo de discussão sobre o Sistema, via whatsapp, por 

tempo indeterminado.   

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 

 
Traga seu notebook e suas anotações sobre assuntos de seu interesse para debate em 

sala de aula. 
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Mês de Janeiro 

PROJETOS – Planejamento, Gestão/Execução e 

Finalização 
  

Datas: 23, 24 e 25 de janeiro - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 

Ementa:  
 

Por que alguns projetos são bem sucedidos? Por que há projetos que cumprem seu 

objeto e apresentam ao final os resultados esperados e outros projetos fracassam? 

Dois elementos são condicionantes principais desses resultados: planejamento e 

gestão. Mas, como planejar e fazer a gestão de projetos aptos a captar, aplicar e 

gerar resultados com os recursos financeiros obtidos? Essa é a questão que orienta 

esse curso ministrado pela VERO. 

 

O curso aborda técnicas indicadas para o planejamento e gestão de projetos desde a 

fase inicial de sua elaboração até a prestação de contas de cumprimento do seu 

objeto. Apresenta e debate metodologias de gestão, incluída a gestão de riscos ao 

cumprimento do objeto, de prazos e à sua finalização. Planilha eletrônica para 

planejamento e gestão de projetos será apresentada e exercitada pelos participantes 

do curso que receberão sua versão editável para operação em projetos locais. As 

metodologias apresentadas têm em conta o Guia Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK®) do Project Management Institute - PMI, em sua extensão para o 

governo do mesmo Guia, Planilha de Planejamento e Gestão de Projetos, as teses da 

Qualidade Total em Gestão e a análise da experiência de planejamento e gestão de 

projetos no Brasil. 

 

Seu foco é o desenvolvimento de competências e habilidades de gestores e servidores 

públicos, de dirigentes e profissionais de organizações da sociedade civil e de 

consultores na área de planejamento e gerenciamento de projetos. Turmas de 

pequeno porte favorecem o debate e o tratamento de questões específicas. 

 

A inscrição no curso inclui: 

 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com planilha eletrônica para planejamento e gestão de projetos. 

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 
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Mês de Fevereiro 

SICONV Completo e Tira Dúvidas Operacionais 

 

Datas: 11, 12 e 13 de fevereiro - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
Curso em ambiente de treinamento e formato exclusivo da VERO 

 
Ementa:  

 
Em ambiente de treinamento, o curso apresenta os módulos e telas do Sistema e 

simula o seu preechimento correto. Compreende ainda comentários sobre os principais 

tópicos da Portaria Interministerial 424, de dezembro de 2016, com alterações da PI 

451, de dezembro de 2017, e diplomas recentes, que rege a celebração, execução e 

prestação de contas de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos 

de colaboração e termos de fomento celebrados pela administração pública federal. 

Exercícios, sessões de tira dúvidas operacionais do Sistema e vídeos apoiam o 

desenvolvimento do curso, em turma de pequeno porte.  

 
O curso orienta o correto preenchimento de abas de todos os módulos do Sistema de 

Convênios e Contratos de Repasse da União. Turma de até 6 (seis) participantes em 

atenção à metodologia pedagógica.  

 
A inscrição no curso inclui: 

   
 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com tutoriais e leituras complementares ao curso. 

 Opção de participar de grupo de discussão sobre o Sistema, via whatsapp, por 

tempo indeterminado.   

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 

 
Traga seu notebook e suas anotações sobre assuntos de seu interesse para debate em 

sala de aula. 
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Mês de Fevereiro 

 

PROJETOS – Planejamento, Gestão/Execução e 
Finalização 

  

Datas: 18, 19 e 20 de fevereiro - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 

Ementa:  
 
Por que alguns projetos são bem sucedidos? Por que há projetos que cumprem seu 

objeto e apresentam ao final os resultados esperados e outros projetos fracassam? 

Dois elementos são condicionantes principais desses resultados: planejamento e 

gestão. Mas, como planejar e fazer a gestão de projetos aptos a captar, aplicar e 

gerar resultados com os recursos financeiros obtidos? Essa é a questão que orienta 

esse curso ministrado pela VERO. 

 

O curso aborda técnicas indicadas para o planejamento e gestão de projetos desde a 

fase inicial de sua elaboração até a prestação de contas de cumprimento do seu 

objeto. Apresenta e debate metodologias de gestão, incluída a gestão de riscos ao 

cumprimento do objeto, de prazos e à sua finalização. Planilha eletrônica para 

planejamento e gestão de projetos será apresentada e exercitada pelos participantes 

do curso que receberão sua versão editável para operação em projetos locais. As 

metodologias apresentadas têm em conta o Guia Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK®) do Project Management Institute - PMI, em sua extensão para o 

governo do mesmo Guia, Planilha de Planejamento e Gestão de Projetos, as teses da 

Qualidade Total em Gestão e a análise da experiência de planejamento e gestão de 

projetos no Brasil. 

 

Seu foco é o desenvolvimento de competências e habilidades de gestores e servidores 

públicos, de dirigentes e profissionais de organizações da sociedade civil e de 

consultores na área de planejamento e gerenciamento de projetos. Turmas de 

pequeno porte favorecem o debate e o tratamento de questões específicas. 

 

A inscrição no curso inclui: 

 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com planilha eletrônica para planejamento e gestão de projetos. 

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 
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Mês de Fevereiro 

PMAT - Planejamento e Gestão 
  

Datas: 25 e 26 de fevereiro - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 

 
Ementa: 

 
O PMAT - Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos 

Setores Sociais Básicos - é um programa do BNDES destinado a financiar projetos de 

investimentos voltados à inovação, melhoria da eficiência, qualidade e transparência 

da gestão pública. Sob essa orientação são passiveis de financiamento iniciativas dos 

governos municipais que objetivem a modernização da gestão pública, tais como: 

 

 aquisição de hardware, redes de computação e comunicação, desenvolvimento 

ou aquisição de sistemas de informação, compra de equipamentos de 

informática; 

 contratação de cursos, seminários e programas de treinamento; 

 contratação de serviços de consultoria para as atividades do projeto, inclusive 

para a implementação de sistemas de organização e gerência, base de dados e 

de tecnologia de informação; e 

 aquisição de veículos operacionais, equipamentos de comunicação e outros 

bens móveis operacionais de apoio à fiscalização. 

 

Mais de 500 municípios com população em faixas de até 50 mil ou com mais de 50 mil 

habitantes de todas as regiões do país já obtiveram financiamentos pelo PMAT. 

 

O curso propicia um panorama geral de como montar o projeto a ser financiado pelo 

PMAT, incluindo o seu planejamento, noções elementares de gerenciamento de 

projetos e de portfólio de projetos e seu impacto na condução bem sucedida do 

Programa, sendo discutidas todas as etapas necessárias para a apresentação da 

proposta, os requisitos necessários, os limites impostos e as regras de condução do 

financiamento. 

 

A inscrição no curso inclui: 
 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com planilhas e documentos a serem preenchidos para encaminhar 

pedido de financiamento ao BNDES/Instituição financeira.  

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 
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Mês de Março 

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar: 

Passo a passo 

 
Datas: 11 e 12 de março - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 

 
Ementa: 

 
Alguns dos problemas enfrentados pela administração pública brasileira se concentram 

na instauração precisa de um Processo Disciplinar que oriente os procedimentos a 

serem adotados e garanta a segurança jurídica aos atos praticados pelos 

representantes do poder público. 

 

O curso trabalha conceitos, mecanismos e procedimentos relacionados com o 

desenvolvimento de um processo disciplinar em cada uma de suas etapas, com as 

explicações sobre cada passo a ser tomado pelas Comissões Sindicantes e/ou 

Processantes, bem como pela Autoridade julgadora. 

 

O principal objetivo do curso é apresentar, ilustrar e debater as informações que 

conformam o Processo Sindicante e/ou Administrativo Disciplinar no plano de nossa 

realidade brasileira, da doutrina e da prática, de modo que a primeira só poderá ser 

clara quando a segunda também possuir este caráter. 

 

Elementos constitutivos do processo disciplinar e indicação das responsabilidades na 

conformação do processo e nas decisões são tópicos detalhados e debatidos no passo 

a passo da sindicância e do processo administrativo disciplinar.  

 

A inscrição no curso inclui: 
 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 
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Mês de Março 
 

PROJETOS – Planejamento, Gestão/Execução e 

Finalização 
  

Datas: 20, 21 e 22 de março - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
 

Ementa:  
 
Por que alguns projetos são bem sucedidos? Por que há projetos que cumprem seu 

objeto e apresentam ao final os resultados esperados e outros projetos fracassam? 

Dois elementos são condicionantes principais desses resultados: planejamento e 

gestão. Mas, como planejar e fazer a gestão de projetos aptos a captar, aplicar e 

gerar resultados com os recursos financeiros obtidos? Essa é a questão que orienta 

esse curso ministrado pela VERO. 

 

O curso aborda técnicas indicadas para o planejamento e gestão de projetos desde a 

fase inicial de sua elaboração até a prestação de contas de cumprimento do seu 

objeto. Apresenta e debate metodologias de gestão, incluída a gestão de riscos ao 

cumprimento do objeto, de prazos e à sua finalização. Planilha eletrônica para 

planejamento e gestão de projetos será apresentada e exercitada pelos participantes 

do curso que receberão sua versão editável para operação em projetos locais. As 

metodologias apresentadas têm em conta o Guia Project Management Body of 

Knowledge (PMBoK®) do Project Management Institute - PMI, em sua extensão para o 

governo do mesmo Guia, Planilha de Planejamento e Gestão de Projetos, as teses da 

Qualidade Total em Gestão e a análise da experiência de planejamento e gestão de 

projetos no Brasil. 

 

Seu foco é o desenvolvimento de competências e habilidades de gestores e servidores 

públicos, de dirigentes e profissionais de organizações da sociedade civil e de 

consultores na área de planejamento e gerenciamento de projetos. Turmas de 

pequeno porte favorecem o debate e o tratamento de questões específicas. 

 

A inscrição no curso inclui: 

 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com planilha eletrônica para planejamento e gestão de projetos. 

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 
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Mês de Março 
 

PROJETOS – Planejamento, Gestão/Execução e 

Finalização 
  

Datas: 20, 21 e 22 de março - Cidade de Salvador/Bahia 
 

Ementa:  
 

 Por que alguns projetos são bem sucedidos? Por que há projetos que cumprem 

seu objeto e apresentam ao final os resultados esperados e outros projetos 

fracassam? Dois elementos são condicionantes principais desses resultados: 

planejamento e gestão. Mas, como planejar e fazer a gestão de projetos aptos 

a captar, aplicar e gerar resultados com os recursos financeiros obtidos? Essa é 

a questão que orienta esse curso ministrado pela VERO. 

  

 O curso aborda técnicas indicadas para o planejamento e gestão de projetos 

desde a fase inicial de sua elaboração até a prestação de contas de 

cumprimento do seu objeto. Apresenta e debate metodologias de gestão, 

incluída a gestão de riscos ao cumprimento do objeto, de prazos e à sua 

finalização. Planilha eletrônica para planejamento e gestão de projetos será 

apresentada e exercitada pelos participantes do curso que receberão sua 

versão editável para operação em projetos locais. As metodologias 

apresentadas têm em conta o Guia Project Management Body of Knowledge 

(PMBoK®) do Project Management Institute - PMI, em sua extensão para o 

governo do mesmo Guia, Planilha de Planejamento e Gestão de Projetos, as 

teses da Qualidade Total em Gestão e a análise da experiência de 

planejamento e gestão de projetos no Brasil. 

 

Seu foco é o desenvolvimento de competências e habilidades de gestores e 

servidores públicos, de dirigentes e profissionais de organizações da sociedade 

civil e de consultores na área de planejamento e gerenciamento de projetos. 

Turmas de pequeno porte favorecem o debate e o tratamento de questões 

específicas. 

 

A inscrição no curso inclui: 

 

 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com planilha eletrônica para planejamento e gestão de projetos. 

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 

 

 

 

 
 

 
 



VERO FORMAÇÃO DE GESTORES – 1º trimestre de 2019 
 

2012 VERO Formação de Gestores. Todos os Direitos Reservados 
 
 

12 

 

Mês de Março 

 

SICONV Completo e Tira Dúvidas Operacionais 

 

Datas: 27, 28 e 29 de março - Cidade do Rio de Janeiro/RJ 
Curso em ambiente de treinamento e formato exclusivo da VERO 

 
Ementa:  

 
Em ambiente de treinamento, o curso apresenta os módulos e telas do Sistema e 

simula o seu preechimento correto. Compreende ainda comentários sobre os principais 

tópicos da Portaria Interministerial 424, de dezembro de 2016, com alterações da PI 

451, de dezembro de 2017, e diplomas recentes, que rege a celebração, execução e 

prestação de contas de convênios, contratos de repasse, termos de parceria, termos 

de colaboração e termos de fomento celebrados pela administração pública federal. 

Exercícios, sessões de tira dúvidas operacionais do Sistema e vídeos apoiam o 

desenvolvimento do curso, em turma de pequeno porte.  

 
O curso orienta o correto preenchimento de abas de todos os módulos do Sistema de 

Convênios e Contratos de Repasse da União. Turma de até 6 (seis) participantes em 

atenção à metodologia pedagógica.  

 
A inscrição no curso inclui: 

   
 Apostila com conteúdos do curso e exercícios  

 Pen drive com tutoriais e leituras complementares ao curso. 

 Opção de participar de grupo de discussão sobre o Sistema, via whatsapp, por 

tempo indeterminado.   

 Certificado de curso de atualização. 

 Almoço nos dias e local do curso. 

 
Traga seu notebook e suas anotações sobre assuntos de seu interesse para debate em 

sala de aula. 
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Cursos in Company 
 

Por iniciativa de entes públicas ou entidades privadas sem fins 
lucrativos, os cursos presenciais “in company” são realizados para 

turmas exclusivas do proponente.  
 

Os cursos são formatados em conformidade com as necessidades de 
desenvolvimento de recursos humanos do ente/entidade.  

 

Todos os cursos apresentados no tópico de cursos presenciais poderão 
ser objeto de adaptações para cursos in company.  

 
Resumindo: 

 
1. A iniciativa dos cursos in company é do ente público ou da 

entidade privada sem fins lucrativos, mediante contato com a VERO 
Treinamento de Gestores Públicos. 

2. Tema do curso, conteúdos, carga horária, local, valor total do 
curso, responsabilidades das partes e demais assuntos relacionados 

com a realização do curso serão acertados previamente pela entidade 
com a VERO.  
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CURSOS A DISTÂNCIA 

Programas disponíveis 
 

Inscrição, participação e conclusão: 
 

 Acesso direto ao curso, por 60 dias seguidos, imediatamente após 
o pagamento da inscrição. 

 
 Login e senha de acesso ao curso serão enviados após 

confirmação do pagamento de inscrição para o endereço 
eletrônico informado na ficha de inscrição.  

 

 Concluído o curso, o participante receberá Certificado de Curso de 
Atualização, conforme normas do Ministério da Educação. 

 
 

Para informações adicionais sobre qualquer curso e fazer a sua 
inscrição, siga estes passos: 

 
1. entre na página principal da Vero – www.verogestores.com.br 

2. clique em Cursos a Distância na parte superior da página; 
3. escolha o curso que pretende fazer e dê um clique sobre o seu 

nome; 
4. leia a sua programação, preencha a ficha de inscrição e clique em 

enviar; e 
5. opte pela forma de pagamento que lhe for mais conveniente: 

boleto bancário, transferência bancária ou cartão de crédito pelo 

pagseguro. 
 

Também poderá obter informações em contato direto com a VERO pelos 
seguintes endereços: 

 
 endereço eletrônico: contato@verogestores.com.br 

 whatsapp: (21) 99851 9166 
 telefones: (21) 2609 5326 e (21) 99851 9166 
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Cursos sobre o SICONV operados com OBTV  

- Ordem Bancária de Transferência Voluntária 

 Cadastro e Envio de Proposta/Plano de Trabalho no 
SICONV 

Ementa:  

O curso define cada peça que deve compor a Proposta/Plano de Trabalho a ser 

encaminhada aos órgãos da administração pública federal para celebração de 

Convênios e Contratos de Repasse. Orienta ainda o correto cadastramento e 

envio da proposta/plano de trabalho no SICONV. Vídeos curtos ilustram esse 

cadastramento e envio da proposta. 

 OBTV na Execução e Prestação de Contas de Convênios e 
Contratos de Repasse 

Ementa:  

Apresenta dos principais procedimentos na execução e prestação de contas de 

convênios e contratos de repasse operados com OBTV. Vídeos ilustrativos de 

curta duração acompanham o desenvolvimento dos conteúdos. 

Laboratório Jurídico 

 Improbidade Administrativa 

Ementa:  

Conforme comentário do Dr. Rogerio Pacheco Alves, promotor de justiça do 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, e autor do curso, a Lei de 

Improbidade Administrativa aborda tema dos mais polêmicos do Direito, eis que 

"nos permite dialogar com o Direito Constitucional, o Direito Administrativo, o 

Direito Processual Civil, o Direito Processual Penal, dentre outros 

ramos".  Vídeos, acórdãos e outros materiais de apoio acompanham o curso. 

 Licitações, procedimentos e questões controversas  

Ementa:  

O curso aborda as condições legais em que a administração pública deve tomar 

suas decisões para contratação de terceiros. A licitação é o procedimento 

específico que antecede a contratação administrativa. 

 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 

Ementa:  

O curso aborda e explicita normas e procedimentos que orientam a sindicância e 

o processo administrativo disciplinar na administração pública brasileira. 

Apresenta as definições preliminares relacionadas ao tema bem como os 

princípios informadores do processo disciplinar. 
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Programas de Saúde Pública 

 Ferramentas de Gestão em Saúde 

Ementa:  

O curso objetiva a capacitação de gestores e técnicos na administração de micro 

sistemas públicos de saúde. Seu foco é o domínio da operacionalização e da 

aplicação de ferramentas de gestão que potencializem a eficiência e a eficácia 

das unidades de saúde e atendam às exigências e características das 

organizações existentes. 

Contabilidade e Finanças 

 Contabilidade pública para gestores e dirigentes 

Ementa:  

O curso apresenta os conceitos de contabilidade, a legislação pertinente e 

pçrocedimentos para escrituração contábil, demonstrações contábeis e fiscais e 

outros instrumentos do que deve ser do conhecimento e domínio de gestores e 

dirigentes públicos. 

 Matemática financeira para gestores públicos 

Ementa:  

O curso tem os objetivos de (i) proporcionar uma base conceitual robusta de 

matemática financeira, (ii) aprimorar as decisões financeiras no dia a dia da 

administração pública, (iii) explorar a aplicação prática dos conceitos 

apreentados, (iv) oferecer um ponto de partida para estudos mais avançados de 

finanças públicas e análise de investimentos, e (v) ilustrar algumas aplicações 

com o uso de planilhas eletrônicas (excel). 

 

 

 
Informações complementares sobre os cursos a distância: 

 
1. Cada participante de curso receberá apostila da metodologia de 

educação a distância adotada pela VERO, orientada pelos 
princípios pedagógicos do autodesenvolvimento. 

2. O participante terá acesso, de uma só vez, a todo o conteúdo do 
curso, podendo programar a sua realização conforme suas 

prioridades.  
3. Obtido o mínimo de 70 pontos nos testes de cada curso, o 

participante receberá Certificado de conclusão do curso, 
considerando que após a realização de cada teste o aluno poderá 

retornar à leitura dos conteúdos do curso e refazer os testes, 
segundo princípios pedagógicos do autodesenvolvimento.  
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VERO Treinamento de Gestores Públicos: 

Site:    www.verogestores.com.br 

e-mail:  contato@verogestores.com.br 

Telefones:  (21) 2609 5326 

   (21) 99851 9166  
 

http://www.verogestores.com.br/
mailto:contato@verogestores.com.br

