
  

 
 

O já consagrado programa “Exercício da Função de Conselheiro” que em quase quarenta 

edições formou 1.140 pessoas e habilitou mais de 400 conselheiros à Certificação por 

Capacitação ganha nova versão! 

O programa tem o propósito de, sob perspectiva prática, qualificar os profissionais com 

sólida experiência em suas áreas - sejam nas empresas patrocinadoras ou nas 

organizações de representação dos empregados e participantes - a atuarem como 

conselheiros nas EFPC. 

Por essa razão, muito além de apresentar e discutir as questões essenciais que envolvem, 

suas responsabilidades, decisões e monitoramento, o programa possibilita o 

desenvolvimento de um mindset empreendedor e ferramentas para que, de forma 

colegiada, atuem como agentes promotores da boa governança, desenvolvimento e 

evolução das entidades. 

 
PARA QUEM É ESTE CURSO 

Membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal das entidades fechadas de previdência 

complementar já atuantes, na condição de titularidade ou suplência, bem como os 

profissionais que desejam se preparar para atuação nos Conselhos, seja por indicação da 

patrocinadora ou por eleição entre os participantes.  

INSCRIÇÕES 

Taxa Associadas: R$ 2.000 

 

As inscrições deverão ser encaminhadas para: secretaria@fusan.com.br  

As vagas serão preenchidas por ordem de adesão, no limite de 25 vagas. 

 

IN COMPANY PREVIPAR  

(1ª EDIÇÃO 2020 - ONLINE) 
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CONTEÚDO e PROGRAMAÇÃO 

Módulo I  

1. Insights para Conselhos de Alta Performance (03 horas)   

Data: 22 de julho de 2020 

Horários: 14h30 às 18h00   

Eder Carvalhaes 

 

2. O ambiente de Governança Corporativa e Responsabilidades dos Órgãos (08 horas)   

Datas: 27 e 28 de julho de 2020 

Horários: 09h00 às 13h30 (ambos os dias) 

Adriana de Carvalho Vieira 

 

3. Papel da liderança na Cultura Organizacional, Comunicação e Relacionamento (04 horas)   

Data: 29 de julho de 2020 

Horários: 09h00 às 13h30  

Marisa Santoro Bravi 

 

Módulo II 

4. Gestão Atuarial – o que o Conselho precisa saber para a tomada das melhores decisões (16 horas)   

Datas: 10, 11, 12 e 13 de agosto de 2020 

Horários: 14h00 às 18h30 (todos os dias) 

Antônio Fernando Gazzoni ou João Marcelo Carvalho 

 

5. Como Conselhos agregam valor à Gestão Baseada em Riscos (08 horas)   

Datas: 26 e 27 de agosto de 2020 (a confirmar) 

Horários: 09h00 às 13h30 (ambos os dias) 

Antônio Bastos d’Almeida 

 

Módulo III 

6. Gestão Digital e Inovação em Conselhos (04 horas)   

Data: 03 de setembro de 2020 

Horários: 09h00 às 13h30   

Edson Dacal 
 

7. Tomadas de Decisões sobre Gestão de Investimentos (12 horas)   

Datas: 08, 10 e 11 de setembro de 2020 

Horários: 09h00 às 13h30 (todos os dias) 

Rogério Tatulli 
 

Módulo IV 

8. Posição, Parecer e Monitoramento dos Conselhos a partir da Análise dos Demonstrativos 

Contábeis (12 horas) 

Datas: 16, 17 e 18 de setembro de 2020  

Horários: 09h00 às 13h30 (todos os dias) 

Geraldo de Assis 
 

9. Prática no Processo Decisório dos Conselhos (05 horas) 

Datas: 23 e 24 de setembro 2020    
Horários: 14h30 às 16h30   

                14h30 às 17h30  

Aparecida Ribeiro Garcia Pagliarini e Luiz Felix 



  

MODALIDADE 

100% online, ao vivo e interativo (via plataforma Zoom). 

 

CERTIFICAÇÃO POR CAPACITAÇÃO 

Aos participantes interessados em se submeter ao processo de Certificação por Capacitação 

do ICSS, a partir do Módulo II, haverá acréscimo de 01 hora para aplicação de prova. 

Para o processo de Certificação por Capacitação os alunos deverão preencher as seguintes 

condições no treinamento: 

a) Frequência de 75% de participação no programa, concomitante a 50% em cada módulo; 

b) Nota mínima de 7 (sete), na média das avaliações, e obtenção de nota mínima de 2 (dois) 

na avaliação por módulo. 

O preenchimento das condições elencadas não confere ao participante a Certificação por 

Capacitação de forma automática e sim a habilitação ao requerimento junto ao ICSS – 

Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social. 

 


