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A Vero desenvolve cursos em três formatos: 

  Cursos Presenciais Abertos 

Cursos a Distância 

   Cursos Presenciais in Company 

Os dois primeiro tipos de cursos são de iniciativa da Vero e seguem programação de sua 

iniciativa e responsabilidade. 

Os cursos in company decorrem de contatos de Governos municipais, estaduais e entidades 

sem fins lucrativos com a Vero. Seus conteúdos, duração e outros elementos são 

determinados conforme o interesse da entidade.  

Esta programação de cursos para os meses de julho a dezembro de 2014 refere-se está 

organizada nos seguintes capítulos: 

 Mapa dos Cursos Presenciais e dos Cursos a Distância 

 Ementa dos Cursos Presenciais 

 Cursos a Distância 

 Nota sobre os Cursos in Company 

Nota: Cursos presenciais abertos e a distância sobre temas ou contendo tópicos diversos dos 

que são apresentados nesta Programação poderão ser incluídos a qualquer momento, 

atendendo a demandas específicas de governos estaduais, municipais e de entidades sem fins 

lucrativos encaminhadas à Vero.  

Os contatos com a Vero podem ser mantidos pelos seguintes endereços: 

 Endereço eletrônico: contato@verogestores.com.br 

 Endereços telefônicos: (21) 2535 2302 ou (21) 2225 7617 
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Mapa dos Cursos Presenciais Abertos

Cursos/Período Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

21 e 22 18 e 19 20 e 21 8 e 9 - RJ

Rio de Janeiro São Paulo Rio de Janeiro 11 e 12 - SP

24 e 25 21 e 22 15 e 16 - RJ 23 e 24 24 e 24

Rio de Janeiro Rio de Janeiro 18 e 19 - SP Rio de Janeiro Rio de Janeiro

13 e 14 - RJ 15 e 16 - RJ

10 e 11 - SP 18 e 19 - SP

21 e 22 24 e 25 

Rio de Janeiro Rio de Janeiro

15 e 16 

Rio de Janeiro

20 e 21

Rio de Janeiro

15 e 16 

Rio de Janeiro

20 e 21

Rio de Janeiro

Mapa dos Cursos a Distância

Área/Cursos

Operações do SICONV: O registro das ações do Convênio ou do contrato do 

repasse                                                                  

12 Modelos de Projetos para Convênios e Contratos de repasse em Saúde

Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar

Gestão de Projetos Públicos

Execução Orçamentária

Planejamento e Orçamento Público

SICONV: OBTV e funcionalidades do sistema

Elaboração e Inclusão de Planos de Trabalho ou Projetos do SICONV

Educacao e Tecnologia

Elaboração de Projetos no 

SICONV

Execução de Convênios e 

Contratos no SICONV

Prestação de contas no 

SICONV

Elaboração e Gestão de 

Projetos Públicos

Análise de Problema e 

Tomada de Decisão
Gestão, Inovação 

SICONV - Programas Governamentais

Laboratório Jurídico

Programas de Saúde Pública – SUS

Contabilidade e Finanças

Gestão e Organização

Cadastro e Envio de 

Propostas e Planos de 

Trabalho no SICONV

OBTV na Execução e 

Prestação de Contas de 

Convênios

Regime próprio de 

previdência social: a 

responsabilidade do gestor 

Licitações: procedimentos e 

questões controversas
Improbidade administrativa

Contratos Administrativos: 

Gestão e Fiscalização

Sindicância e Processo 

Administrativo Disciplinar

INSCRIÇÕES ABERTAS - APÓS CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO, VOCÊ INICIA O CURSO IMEDIATAMENTE

Nova Legislação sobre 

Convênios e Contratos de 

Repasse

Gestão Local de Programas 

de Saúde

Tabwin – Ferramenta de 

Gestão do SUS

Análise da Situação de 

Saúde

Contabilidade Pública para 

Gestores e Dirigentes

Matemática Financeira para 

Gestores Públicos

Modelagens de Previsão e 

Gestão de Impostos 

Municipais

Gestão da Cobrança de 

Tributos

Município brasileiro: sua 

formação e ação política
Redação Oficial

Negociação – dimensão 

gerencial

Gestão em Educação
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 Ementa dos Cursos Presenciais Abertos
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Curso: OBTV na Execução e Prestação de Contas  
de Convênios e Contratos de Repasse no SICONV 

 
Objetivo do curso 

 Desenvolver conhecimentos e habilidades para aplicação da funcionalidade de Ordem 
Bancária de Transferências Voluntárias – OBTV – na gestão e operação de convênios e 
contratos de repasse celebrados com órgãos da administração pública federal que 
compreendam a transferência voluntária de recursos financeiros oriundos do Orçamento 
Fiscal e da Seguridade Social.   

 
Público alvo/órgãos beneficiados 

 Gestores, servidores públicos e pessoas que atuam na gestão e operação de convênios e 
contratos de repasse com a União. 

 
Metodologia 

 Aulas expositivas, práticas com simulações e resolução de exercícios. 
 
Tópicos abordados no Curso 

 Decreto nº 7.641, de dezembro de 2011 e Instrução Normativa nº 6, de julho de 2012. 

 Vínculos entre os módulos de cadastro e inclusão de propostas ou planos de trabalho e de 
execução de convênios e contratos de repasse. 

 Vínculos entre os módulos de execução e de prestação de contas de convênios e contratos 
de repasse a partir da adoção da funcionalidade de Ordem Bancária de Transferências 
Voluntárias - OBTV 

 Fluxograma de elaboração, aprovação e autorização final de movimentações financeiras 
nos convênios e contratos de repasse via OBTV. 

 Ordenador de despesas e Credor da Transferência Voluntária OBTV 

 Pagamentos com OBTV 

 Discriminar e autorizar OBTV para o Convenente 

 OBTV Tributos 

 Listar e autorizar movimentações financeiras via OBTV 

 Cancelar movimentação financeira 

 Dificuldades mais frequentes no registro da execução de convênios e contratos de repasse 
com OBTV e alternativas de solução 

 Fluxograma da prestação de contas de convênios e contratos de repasse com OBTV 

 Resgate total das aplicações com OBTV 

 Discriminação das OBTV para Convenente 

 OBTV na devolução do saldo remanescente 
 
Instrutoria:  
 
Profissionais da Vero formados como multiplicadores de conhecimento do SICONV pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com sólida experiência na gestão de 
convênios e contratos de repasse via SICONV – conferir currículos na página principal da Vero- 
www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: Operação do SICONV – registro das ações  
do convênio e do contrato de repasse 

 
Objetivo do curso 

 Desenvolver conhecimentos e habilidades no registro de informações relacionadas com a 
execução e a prestação de contas de convênios e contratos de repasse celebrados com 
órgãos da administração pública federal que compreendam a transferência voluntária de 
recursos financeiros oriundos do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.   

 
Público alvo/órgãos beneficiados 

 Gestores, servidores públicos e pessoas que atuam na operação de convênios e contratos 
de repasse com a União. 

 
Metodologia 

 Aulas expositivas, práticas com simulações e resolução de exercícios. 
 
Tópicos abordados no Curso 
Orientação quanto ao correto preenchimento das telas dos quatro módulos do sistema, tais 
como:  

 cadastramento de propostas e planos de trabalho no Sistema 

 modelo de ficha de elaboração de plano de trabalho que facilita seu correto registro no 
sistema  

 registro de informações de processos de compra 

 registro de contratos 

 preparação de documentos de liquidação 

 inserção de informações preliminares vinculadas a pagamentos 

 edição de relatórios de execução 

 inclusão de informações iniciais que fundamentem movimentações financeiras a serem 
autorizadas pelo gestor financeiro e pelo ordenador de despesas OBTV 

 correções de registros determinadas pelo gestor de convênio ou pelos perfis que 
autorizam movimentações financeiras 

 justificativa e objeto de ajustes do plano de trabalho ou de termos aditivos, a serem 
autorizadas pelo gestor de convênios 

 solicitações de esclarecimentos e notificações de irregularidades decorrentes do 
acompanhamento e da fiscalização de convênios e contratos de repasse 

 revisão de entraves e desvios de procedimentos mais frequentes no cadastramento, 
inclusão e envio de planos de trabalho e no registro de sua execução - situações e 
alternativas de solução 

 outras funções similares. 
 
Instrutoria:  
 
Profissionais da Vero formados como multiplicadores de conhecimento do SICONV pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com sólida experiência na gestão de 
convênios e contratos de repasse via SICONV – conferir currículos na página principal da Vero- 
www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: Elaboração e Inclusão  
de Planos de Trabalho ou Propostas no SICONV 

 
Objetivo do curso 

 Desenvolver conhecimentos e habilidades para elaboração de planos de trabalho ou 
propostas no SICONV e sua inclusão no Sistema.   

 
Público alvo/órgãos beneficiados 

 Gestores, servidores públicos e pessoas que atuam na gestão e operação de convênios e 
contratos de repasse com a União. 

 
Metodologia 

 Aulas expositivas, práticas com simulações e resolução de exercícios. 
 
Tópicos abordados no Curso 

 Planos de trabalho ou propostas, segundo o PMBok, o Tribunal de Contas da União e o 
SICONV  

 As fases da elaboração de um plano de trabalho (ciclo de vida) – representação gráfica 

 Normas vigentes para a elaboração de planos de trabalho de convênios e contratos de 
repasse, segundo a Portaria 507/2011 e o Decreto 6.170/2007. As peças que compões um 
plano de trabalho.  

 Do objeto de um plano de trabalho – o que é e como se determina.  

 Da justificativa de um plano de trabalho – elementos orientadores da descrição da 
justificativa.  

 Das parcerias e articulações institucionais – os intervenientes no projeto.  
 Exercício de determinação de objeto e descrição de justificativa de plano de trabalho. 

 Cronograma físico de um plano de trabalho: suas metas e etapas. 

 Especificação e mensuração das ações propostas. As possibilidades alternativas de 
distribuição das metas no prazo previsto. 

 Cronograma de desembolso. Repasses e contrapartidas. Vínculos dos desembolsos às 
metas e etapas.   

 Plano de aplicação detalhado. Tipos de despesas a serem efetuadas no plano de trabalho.  

 Plano de aplicação consolidado. Consolidação das despesas de um projeto segundo o seu 
código.   

 Exercício de elaboração de cronograma de desembolso e de plano de aplicação detalhado 
a partir de um determinado cronograma físico. 

 Indicadores de monitoria de um plano de trabalho. 

 Riscos de desvio de resultados de um plano de trabalho. Tipos de desvio e tipos de ações 
que favoreçam o melhor cumprimento dos resultados esperados. 

 
Instrutoria:  
 
Profissionais da Vero formados como multiplicadores de conhecimento do SICONV pelo 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com sólida experiência na gestão de 
convênios e contratos de repasse via SICONV – conferir currículos na página principal da Vero- 
www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/


  

9 

 

 

Curso: Execução Orçamentária 

 
Objetivo do curso 
 

 Oferecer formação nas práticas de execução orçamentária alusivas à Administração 
Pública para o desenvolvimento da gestão qualificada, atendendo às exigências legais e 
aos exames dos órgãos de controle interno e externo nas três esferas de governo no Brasil.  

 
Público alvo/órgãos beneficiados 
 

 Gestores, servidores públicos, entidades da sociedade civil. 
 
Metodologia 
 

 Aulas expositivas, práticas com simulações e resolução de exercícios. 
 
Tópicos abordados no Curso 
 

 Introdução. Execução orçamentária: conceito, funções e princípios da execução 
orçamentária. 

 Receitas Orçamentárias: conceitos gerais (tributos, taxas, contribuição de melhoria), 
origem das receitas, metodologia de previsão de receitas, classificação das receitas.  

 Fases do Ciclo Orçamentário das Receitas: previsão, lançamento, arrecadação e 
pagamento. 

 Despesas Orçamentárias: conceitos gerais, efeitos sobre a sociedade e a economia, 
classificação das despesas. 

 Fases do Ciclo Orçamentário das Despesas: fixação, empenho, liquidação, pagamento. 

 Alterações na Execução da Lei Orçamentária: créditos adicionais, suplementares, especiais, 
extraordinários, relações intergovernamentais. 

 Responsabilidade Fiscal: quesitos legais a serem cumpridos na execução da receita e da 
despesa pública. 

 Controle Aplicado à Gestão Pública: sistemas de controle interno e externo. 

 Sanções ao Descumprimento da Responsabilidade Fiscal: cabíveis ao titular do Poder 
Público, cabíveis aos agentes públicos, cabíveis aos órgãos da gestão pública. 

 
Instrutoria:  
 
Marcos Roberto Pinto - Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ das 
disciplinas: Planejamento e Orçamento Público, Doutor em Controladoria e Contabilidade pela 
Universidade de São Paulo (USP) e profissional com forte experiência em assessoria técnica na 
execução de projetos relacionados às finanças públicas e na orientação aos governos 
municipais sobre Orçamento e Contabilidade Pública - conferir currículo na página principal da 
Vero - www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: Planejamento e Orçamento Público 

Objetivos do curso 
 

 oferecer formação nas práticas de planejamento e orçamento alusivas à Administração 
Pública,  

 promover o desenvolvimento institucional da gestão qualificada, atendendo às 
exigências legais e aos exames dos órgãos de controle interno e externo nas três 
esferas de governo, e  

 favorecer o conhecimento amplo das técnicas de planejamento e orçamento públicos.  
 
Público alvo/órgãos beneficiados 
 

 Gestores, servidores públicos, entidades da sociedade civil. 
 
Metodologia 
 

 Aulas expositivas, práticas com simulações e resolução de exercícios. 
 
Tópicos abordados no Curso 
 

 Introdução - Orçamento Público: conceito, funções e princípios orçamentários.  

 Normas Legais Aplicáveis ao Planejamento e ao Orçamento Público - Constituição Federal, 
Constituição Estaduais, Lei Orgânica dos Municípios, Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei 
Federal 4.320/64. 

 Peças centrais do Planejamento e do Orçamento Público - Plano Plurianual – PPA, Lei de 
Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei do Orçamento – LOA, Decreto-Lei 200/67, Normas de 
programação orçamentária e financeira, Manuais técnicos de orçamento.  

 Estimativas de receitas e despesas, elaboração das propostas, limites definidos no PPA na 
LDO e na Lei de Responsabilidade Fiscal, funções do orçamento  

 Trâmite e Aprovação da Proposta Orçamentária - Discussão legislativa, apreciação, 
aprovação pelo Legislativo, aprovação pelo Executivo, sanção da lei orçamentária, vetos  

 A Execução Orçamentária - As medidas preliminares, os estágios da execução da receita, 
os estágios da execução de despesas (fixação, empenho, liquidação, pagamento), créditos 
adicionais: suplementares, especiais, extraordinários, relações intergovernamentais.  

 
Instrutoria:  
 
Marcos Roberto Pinto - Professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ das 
disciplinas: Planejamento e Orçamento Público, Doutor em Controladoria e Contabilidade pela 
Universidade de São Paulo (USP) e profissional com forte experiência em assessoria técnica na 
execução de projetos relacionados às finanças públicas e na orientação aos governos 
municipais sobre Orçamento e Contabilidade Pública - conferir currículo na página principal da 
Vero - www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: Gestão de Projetos Públicos 

Objetivo do curso 
 Desenvolver conhecimentos e habilidades para aplicação de técnicas que favoreçam 

a gestão de projetos públicos, compreendida a sua montagem, planejamento, 
execução e encerramento. 

 
 Público alvo/órgãos beneficiados 

 Gestores, assessores e técnicos de órgãos públicos estaduais e municipais que atuam 
na área de projetos. 

 
Metodologia 

 Aulas expositivas, estudos de caso e debates sobre situações típicas da gestão de 
projetos públicos. 

 
Tópicos abordados no Curso 

 Áreas de conhecimento do gerenciamento de projetos. 
 Processos do PMBOK por área de conhecimento e sua extensão para governo. 
 Escopo do projeto. 
 A montagem de um projeto: componentes 
 Desenvolvimento do Cronograma. 
 Noções de estimativas de custo. 
 Planejamento de riscos nos projetos. 
 Atribuição de funções e responsabilidades. 
 Execução, Monitoração e controle do projeto. 
 Encerramento de um projeto. 
 O que determina o sucesso de um projeto? 
 Execução de Projetos em instituições Públicas 
 O Contexto da Gestão de Projetos Públicos 
 Os stakeholders no setor público. 
 Estudos de Caso 
 Estudo de Caso 1 - O caso do Estado de Minas Gerais. Bastante Interação com a 

turma.  
 Estudo de Caso 2 - O caso da prefeitura de Porto Alegre. Bastante Interação com a 

turma. 
 Estudo de Caso 3 - O caso do estado do Rio Grande do Sul. Bastante Interação com a 

turma 
 
Instrutoria:  
 
Gabriel Fiuza de Bragança - Doutor (PhD) em economia pela Victoria University of Wellington 
(Nova Zelândia), trabalha como pesquisador do IPEA e é professor de MBA da FGV e do 
IBMEC. Mestre em economia pela EPGE/FGV e Mestre em métodos matemáticos em finanças 
pelo IMPA. Suas áreas de interesse incluem finanças, projetos, investimentos, regulação 
econômica e economia da infraestrutura. Conferir currículo na página principal da Vero - 
www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: 12 Modelos de Propostas de  
Convênios e Contratos de Repasse em Saúde, via SICONV 

 

Objetivo do curso 
 

 Apresentar e debater propostas de convênios e contratos de repasse em saúde 
considerando a natureza e objetivo de Programas ofertados pelo Ministério da Saúde 
e alternativas de aplicação das normas que orientam a elaboração das propostas dos 
órgãos Convenentes, segundo as normas da Portaria 507/2011 e  diretrizes do órgão 
Concedente.  

 
 Público alvo/órgãos beneficiados 
 

 Gestores, assessores e técnicos de órgãos públicos estaduais e municipais e de 
entidades sem fins lucrativos que atuam na área de saúde. 

 
Metodologia 
 

 Aulas expositivas, análise e debate de modelos de propostas de convênios e 
contratos de repasse e exercícios de elaboração de propostas. 

 
Tópicos abordados no Curso 
 

 Programas ofertados pelo Ministério da Saúde para celebração de convênios e 
contratos de repasse: natureza e diretrizes dos programas.  

 Peças da elaboração de propostas de convênios e contratos de repasse: elementos 
comuns e específicos da conformação dessas peças.  

 Classificação dos modelos de propostas apresentados. 
 Análise de modelos apresentados e debate coletivo. 
 Exercício de elaboração de propostas de convênios e contratos de repasse e sua 

análise coletiva. 
 A inclusão de propostas de convênios e contratos de repasse no SICONV e em 

sistemas do Ministério da Saúde. Procedimentos para registro de ações e 
encerramento dos acordos.  

 
Instrutoria:  
 
Simone Agadir Santos - Doutora em Saúde Coletiva pelo Instituto de Estudos em Saúde 
Coletiva, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Docente em gestão de projetos de 
investimentos em saúde e gestão e avaliação de rede para atendimento às vítimas das 
violências. Pesquisadora, palestrante e facilitadora de oficinas para capacitação de gestores e 
profissionais de saúde em diversos municípios brasileiros. Coordenadora de ações de 
formação em saúde pela FIOCRUZ/ENSP/Educação a Distância. Conferir currículo na página 
principal da Vero - www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 
 

http://www.verogestores.com.br/
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Curso: Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 
 

Objetivo do curso 
 Abordar e explicitar normas e procedimentos que orientam a sindicância e o processo 

administrativo disciplinar na administração pública brasileira, analisando definições 
preliminares relacionadas ao tema, bem como os princípios informadores do 
processo disciplinar. 
 

Público alvo/órgãos beneficiados 
 Gestores, assessores e técnicos de órgãos públicos estaduais e municipais que 

participam de procedimentos de sindicância e de processos administrativos 
disciplinares.  

 
Metodologia 

 Aulas expositivas, análise e debate de normas que regem a matéria e estudos de 
caso, considerando a legislação aplicável.  

 
Tópicos abordados no Curso 

 Princípios Informadores do Processo Disciplinar 

 Dever de Representar e de Apurar Irregularidades.  

 Denúncia. Anonimato. Notícia Veiculada em Mídia 

 Da Sindicância. Cabimento e Instauração. Sindicância Contraditória (ou Acusatória) 

 Conclusões 

 Modelos dos Atos Procedimentais 

 Do Processo Disciplinar – Rito Sumário.  
 Cabimento e Instauração 
 Acumulação Ilegal de Cargos. Abandono de Cargo e Inassiduidade Habitual 
 Modelos de Atos do Rito Sumário 

 Do Processo Disciplinar – Rito Ordinário 
 Instauração e Designação da Comissão 
 Instrução Probatória. Indiciação. Citação e Defesa Escrita 
 Relatório da Comissão Processante. Julgamento. Recursos 
 Modelos de Atos do Rito Ordinário 

 Aspectos Polêmicos do Processo Disciplinar 
 Prescrição. Responsabilidade Civil e Responsabilidade Penal  
 Regra Geral da Independência das instâncias 
 Nulidades absolutas e relativas 

 
Instrutoria: 
  
Graziela da Silva Nery - Pós graduada em Direito Administrativo e Bacharel em Direito pela 
Universidade Federal Fluminense. Assessora da Procuradoria da República no Estado do Rio 
de Janeiro; servidora concursada do Ministério Público Federal. Leciona cursos em temas 
pertinentes ao Direito Público e publica pareceres em revistas especializadas. Conferir 
currículo na página principal da Vero - www.verogestores.com.br – aba Nossa Equipe. 
 

http://www.verogestores.com.br/
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Cursos a Distância 

 
Relacionam-se os cursos a distância ofertados no momento pela  Vero.  
 
Clique em http://www.verogestores.com.br/cursos.php para consultar as ementas dos 
cursos e fazer a sua inscrição. 
 
Programas governamentais 
 
Cursos que orientam os gestores, dirigentes e servidores municipais quanto a procedimentos 
a serem adotados para o correto cumprimento de programas governamentais sob 
responsabilidade da União. 
 

 Execução de Convênios e Contratos no SICONV 
 Elaboração de Projetos no SICONV 
 Prestação de contas no SICONV 
 Cadastro e Envio de Propostas e Planos de Trabalho no SICONV 
 OBTV na Execução e Prestação de Contas de Convênios 

 
 

Laboratório Jurídico 
 
Cursos que abordam leis, decretos e diplomas legais da administração pública, ampliam a 
compreensão do papel do gestor e aprimoram a sua capacidade de intervenção. 
 

 Regime próprio de previdência social: a responsabilidade do gestor  
 Improbidade administrativa 
 Licitações: procedimentos e questões controversas 
 Contratos Administrativos: Gestão e Fiscalização 
 Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar 
 SICONV: Portaria 507/2011 

 
 

Programas de Saúde Pública – SUS 
 
Cursos que apoiam a atuação dos governos municipais na prestação de serviços de saúde, 
tanto do ponto de vista de aspectos gerenciais, quanto de normas e procedimentos a serem 
observados na operacionalização de programas. 
 

 Gestão Local de Programas de Saúde 
 Tabwin – Ferramenta de Gestão do SUS 
 Análise da Situação de Saúde 

 
 
 
 

http://www.verogestores.com.br/cursos.php
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=464
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=470
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=477
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=469
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=462
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=482
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=467
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=481
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=479
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=480
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=471
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=473
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=463
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=474
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Contabilidade e Finanças 
 
Cursos sobre princípios orientadores de contabilidade e finanças públicas e de apresentação 
e análise de ferramentas que favorecem a qualidade da gestão dos recursos públicos. 
 

 Contabilidade Pública para Gestores e Dirigentes 
 Modelagens de Previsão e Gestão de Impostos Municipais 
 Matemática Financeira para Gestores Públicos 
 Gestão da Cobrança de Tributos 

 
 
Gestão e Organização 
 
Cursos direcionados para o desenvolvimento de habilidades do Gestor público. Abordam 
temas de relevância gerencial e apresentam instrumentos que favorecem o exercício da 
gestão. 
 

 Elaboração e Gestão de Projetos Públicos 
 Análise de Problema e Tomada de Decisão 
 Gestão, Inovação  
 Município brasileiro: sua formação e ação política 
 Redação Oficial 

 
 
Educação e Tecnologia 
 
Cursos direcionados para a análise de temas e abordagem de elementos centrais à gestão da 
educação e da tecnologia da informação. 
 

 Gestão em Educação 

 
Inscrições e informações: 

 As inscrições nos cursos estão sempre abertas e o participante inicia o curso no ato de 
pagamento da inscrição.  

 Os alunos têm 60 dias de acesso, 24 horas por dia ao ambiente de ensino com ferramentas 
de ambiente de educação a distância, tais como vídeos, fórum de debates e biblioteca 
virtual para fazerem o curso ou cursos escolhidos. O curso pode ser concluído a qualquer 
momento, até o limite de 60 dias, dependendo do tempo de dedicação do participante.  

 Os alunos que alcançam aproveitamento mínimo de 70 pontos num total máximo de 100 
no teste final recebem certificado de curso de atualização, conforme classificação do 
Ministério da Educação.  

 

 

 

http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=483
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=466
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=485
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=472
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=468
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=475
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=478
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=476
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=465
http://www.verogestores.com.br/curso.php?id=484
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Cursos in Company 

Objetivo dos cursos 
 

 Favorecer o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades técnicas e gerenciais de 
pessoal em áreas identificadas pelas entidades.  

 
Público alvo/órgãos beneficiados 
 

 Gestores, assessores, técnicos e pessoal selecionado pela entidade conforme as ações 
de desenvolvimento de conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidos.   

 
Metodologia 
 

 As ações de desenvolvimento de pessoal estão vinculadas a aulas expositivas, 
exercícios de análise coletiva e individual e simulações de aplicação dos conhecimentos 
e habilidades que gerem melhores condições para o exercício das atividades 
profissionais dos participantes dos cursos.  

 
Entidades que já contrataram cursos in company da Vero 
 
Em 2013 e 2014, as seguintes entidades contrataram cursos in company da Vero:  
 

 Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro 

 Município de São Paulo, Estado de São Paulo 

 Prefeitura Municipal de Campo Grande, Estado de Mato Grosso do Sul 

 Prefeitura Municipal de Campinas, Estado de São Paulo 

 Município de São José dos Campos, Estado de São Paulo 

 Fundação de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação – Exército Brasileiro – 
FAPEB 

 CTCEA - Organização Brasileira para o Desenvolvimento Científico e Tecnológico para o 
Controle do Espaço Aéreo. 

 Universidade de Taubaté, Taubaté, Estado de São Paulo 

 Fundação Getulio Vargas, Estado do Rio de Janeiro 

 Prefeitura da Estância Turística de Salto, Estado de São Psaulo 

 Prefeitura Municipal de Itapira, Estado de São Paulo 

 Prefeitura Municipal de Seropédica, Estado do Rio de Janeiro 

 Prefeitura Municipal de Mendes, Estado do Rio de Janeiro 

 Prefeitura Municipal de São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro 

 Prefeitura Municipal de Laranjal, Estado de Minas Gerais 

 Outras 
 
Instrutoria: 
 
Profissionais da Vero com formação nas áreas de interesse das entidades.  


