
 

 

Vila Velha/ES, 8 de junho de 2020 
 

Para: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE ALAGOAS - TRE /AL 

A/C: ERIK SOARES CARDOSO 

Recrutamento, Avaliação e Capacitação Funcional 

E-mail: erikcardoso@tre-al.jus.br   

Remetente: Vanuza 

 

Proposta de Curso EAD I-3033 
 

Prezados Senhores, 
 
Apresentamos proposta de curso de Ensino a Distância conforme especificado abaixo. Assim que 
houver o aceite da proposta, recomendamos que nos comunique por e-mail para que seja feita sua 
pré-reserva para garantir sua vaga. 
 

Dados do curso 

Nome do evento: EAD Gestão de Risco com a relevância da IN 05/2017 no Setor Público 

Instrutor: Lúcio Frezza 
 

Investimento 

Valor da inscrição: R$ 980,00 
N° de Participantes: 5 
Valor total: R$ 4.900,00 
Desconto: R$ 1.960,00  
Valor total com desconto:  R$ 2.940,00 
 
 

Incluso: Acesso individual para  5 pessoa(s) ao AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem + 

Material Complementar (quando necessário)  + Exercícios + Fórum para dúvidas + Certificado. 

 

 

Período para conclusão: 45 dias após liberação do acesso. 

 
 

Validade da proposta: 30 dias. 

 

 



 

 

 

 

Informações importantes sobre o Curso EAD 

 
Após a inscrição e formalização do pagamento, o aluno receberá via e-mail: o login e a senha de 
acesso e poderá, imediatamente, iniciar o treinamento.  
 

 

Condições de pagamento 

 
Feita a inscrição, o aluno deverá providenciar o pagamento do valor da inscrição da seguinte forma: 
 
a) ENTIDADES PRIVADAS OU PESSOAS FÍSICAS: depósito bancário na conta corrente da CONSULTRE 
em parcela única, devendo o comprovante de pagamento ser enviado pelo fax 27-3340.0122 ou 
para o e-mail consultre@consultre.com.br ou ainda, através de cartão de crédito (PagSeguro, 
podendo neste caso ser parcelado).  
 
b) ÓRGÃOS/ENTIDADES PÚBLICAS: enviar cópia do comprovante de depósito, ou cópia da Nota de 
Empenho devidamente assinada, pelo fax 27-33400122 ou para o e-mail 
consultre@consultre.com.br. Nos casos de nota de empenho, o pagamento deverá ser liquidado no 
prazo máximo de 15 dias após o término do prazo do curso.  
 
O login e senha para acesso ao treinamento será liberado somente após o envio da ficha de inscrição 
e do comprovante de pagamento ou Nota de Empenho, no caso de órgãos públicos.  
 

 

Dados para emissão do empenho* 
 

Razão Social: Consultre - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Endereço: Av. Champagnat, 645, Sl 502, Ed. Palmares, Centro - Vila Velha/ES - Cep: 29100-011 
CNPJ: 36.003.671/0001-53  
Insc. Estadual: Isento 
Insc. Municipal: 24.687-0 
Tel/fax.: 27 3340 0122 
Site: www.consultre.com.br 
E-mail: consultre@consultre.com.br 
* Estamos cadastrados no SICAF 

 

 

 

 

 



 

 

 

Forma de pagamento 
 

Por meio de depósito, DOC ou ordem bancária, em favor de:  
CONSULTRE - Consultoria e Treinamento Ltda. 
Banco do Brasil 
Agência: 1240-8 
Conta Corrente: 105.895-9 
 
 

Metodologia, Condições/Regras Gerais e Obrigações das Partes 
 

1. Os cursos EAD Consultre são realizados a distância pela Internet, onde o aluno receberá 
login e senha de acesso restrito, pessoal e intransferível, podendo assistir todos os vídeoaula 
e realizar as atividades pedagógicas propostas.  

 
2. O curso estará disponível para o aluno no período de 45 dias corridos, após sua matrícula, 

podendo acessar 24 horas por dia, 7 dias da semana. Todo o conteúdo do treinamento 
(vídeoaula e material de apoio) ficará disponível para o aluno durante o prazo de vigência 
de sua senha. Após este prazo, a senha de acesso é automaticamente bloqueada e o aluno 
não poderá mais acessar ao conteúdo do treinamento.  

 
3. É de responsabilidade do aluno completar todo o treinamento durante o prazo de período 

do curso.  
 

4. O aluno é responsável pelos equipamentos para acesso à plataforma e internet  necessários 
para à realização das aulas. Navegador e configuração mínima: Acesso à Internet, com 
velocidade de conexão a partir de 3MBps, para assistir as vídeoaulas sem interrupções; 
Computador desktop ou notebook com processador a partir de 1Ghz, 256 MB de Ram e 
40Gb de HD (requisitos mínimos); Sistema Operacional Windows XP ou superior; 
Navegador: recomendamos utilizar preferencialmente o Google Chrome 
(https://www.google.com/chrome), Firefox ou Internet Explorer 10 ou superior, já que a 
versão 9 trabalha com limitações, e as anteriores não são suportadas (no caso de Internet 
Explorer, precisa atualizar também o adobe Flash para exibir as vídeos aulas); Software para 
ler arquivos com formato pdf; Atualizar o cache do navegador: O cache pode ser atualizado 
pressionando Ctrl+F5; Caixa de som para ouvir as vídeoaula; 

 
5. O aluno poderá acessar às vídeoaula e material de apoio do curso, pelo ambiente do 

treinamento, quantas vezes quiser, durante o prazo de validade do curso. 
 

6. É proibido ao aluno fornecer seu login e senha para acesso de terceiros. O uso de todo o 
conteúdo do curso é individual, pessoal e intransferível.  

 
 

 



 

 

Direitos Autorais  
 

É expressamente proibida a gravação, cópia ou reprodução, por qualquer meio, dos 
vídeoaula e do material de apoio disponibilizados no Ambiente de Treinamento. Todo o 
conteúdo do curso (aulas, textos, material de apoio, conteúdo doutrinário) é de uso 
exclusivo da Consultre – Consultoria e Treinamento, com todos os direitos reservados. 
Todos os textos são de seus respectivos autores e estão protegidos pela Lei 9.610 de 19 de 
Fevereiro de 1998. 

 

Atenciosamente, 

Setor de relacionamento

 



ens ino a d i s tânc ia

GRADE DO CURSO

Gestão de Risco no Setor Público



Formato do curso, 100% em vídeo 
aulas, com os próprios professores 
que ministram os cursos presenciais.

O aluno irá se sentir dentro de uma 
sala de aula, com professores que 
têm uma vasta experiência prática. 

As dúvidas serão respondidas pelos 
próprios professores, durante o 
período do curso.

Estude onde e quando quiser, no 
conforto da sua casa ou no seu 
trabalho com flexibilidade de horário.

Reveja os vídeos quantas vezes
quiser para melhor assimilação
do conteúdo.

Algumas Vantagens:

INVISTA NA SUA
CARREIRA PROFISSIONAL

Cursos 100% em Vídeo,
fragmentados por módulos
para facilitar o aprendizado.

Equipe de Professores
Renomados, com mais de
10 anos de experiência.

Ambiente virtual 
de fácil acesso, no tablet, 
celular ou computador.

www.consultre.com.br/ead

(27) 3340.0122
ead@consultre.com.br
www.consultre.com.br/eadw

EAD

Nunca foi tão fácil e prático 
aprender a distância

Seguindo uma forte tendência por EAD - Ensino 
a Distância, a Consultre lança os primeiros 
cursos nesta modalidade com uma experiência 
única para seus clientes.

Quais são os diferenciais?
Sem despesas com
estadia, deslocamento
e alimentação em relação
ao curso presencial.

BEM-VINDO!

ensino a distância
CONSULTRE



ensino a distância
CONSULTRE

Ensino a Distância 

O Curso tem por objetivo a capacitação de servidores públicos para a 
implementação da gestão de riscos na Instituição, conforme metodologia e 
modelo desenvolvido pela maioria dos Órgãos Públicos nas balizas da Norma 
ISO 31.000/2009, COSO II – Gestão de Riscos Corporativos e da Instrução 
Normativa Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio de 2016.

Curso de Gestão de 
Risco noSetor Público



Lúcio Frezza
Professor 

Qual a proposta do curso?

O que você vai aprender?

Quais habilidades você terá ao 
concluí-lo?

O Curso tem por objetivo a capacitação de 
servidores públicos para a implementação da 
gestão de riscos na Instituição, conforme 
metodologia e modelo desenvolvido pela 
maioria dos Órgãos Públicos nas balizas da 
Norma ISO 31.000/2009, COSO II – Gestão de 
Riscos Corporativos e da Instrução Normativa 
Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio de 2016.

O aluno irá compreender os conceitos 
relacionados à governança e gestão de riscos 
ao setor público no âmbito de sua Instituição; 
Conhecer os modelos de gerenciamento de 
riscos e as bases normativas (Norma ISO 
31.000/2009, COSO II – Gestão de Riscos 
Corporativos), conforme as etapas do 
gerenciamento e matriz de riscos; e Conhecer 
os aspectos relevantes da IN 05/2017 que 
impactam na Gestão de Riscos.

Ao final deste curso, espera-se que o aluno 
seja capaz de: • Identificar os conceitos e 
componentes de uma estrutura de gestão de 
riscos aplicáveis à administração pública • 
Conhecer a estrutura e os componentes do 
COSO II que possibilitarão a identificação, 
análise e resposta aos riscos à sua Instituição • 
Aplicar a Planilha Documentadora utilizada na 
metodologia.

É professor da Escola Nacional da Administração 
Pública (ENAP), professor da Escola Superior do 
Ministério Público da União (ESMPU), professor da 
Escola de Ead/PGR/MPF (Ministério Público 
Federal), professor/instrutor do MPT (Ministério 
Público do Trabalho), e professor colaborador em 
diversas Instituições (MCTI, BNB, CNPQ, MPDFT, 
etc) ministrando cursos na área de Convênios, 
Licitações e Contratos administrativos, e outros 
temas congêneres em cursos em EAD e 
presenciais. Possui pósgraduação em Direito 
Público pela Universidade Metodista, pela 
Faculdade Processus e pela Escola da Magistratura 
do Distrito Federal. Com experiência na área de 
Convênios, Licitações e Contratos Administrativos, 
atuou no Controle Interno do MMA, na Consultoria 
Jurídica do MPDFT, e na Assessoria Jurídica do 
Procurador-Geral do Trabalho. Atualmente é 
servidor público, analista do Ministério Público da 
União/Apoio Jurídico/Direito com lotação na 
Procuradoria-Geral do Trabalho/MPT/MPU.

ensino a distância
CONSULTRE

EAD  -  Curso  de  Gestão  de  Risco  no  
Setor Público



PROGRAMA

Módulo 1 - Governança e Gestão de Risco

Governança e Gestão de Riscos • O que é governança? Conceito de governança corporativa • Princípios 
básicos da boa governança • Aplicação da governança corporativa ao setor público • Elementos 
Essenciais a adequada Governança • Relação com a Gestão de Riscos • Objetivo Principal da 
implementação da Governança e Gestão de Riscos.

Módulo 2 - Gestão de Riscos: Estruturas de Gerenciamento e Bases normativas

Introdução à Gestão de Riscos: Estruturas de Gerenciamento e Bases normativas • Modelos de 
Gerenciamento de Riscos: Norma ISO 31000/2009 • COSO II – Gestão de Riscos Corporativos • Orange 
Book • Modelo de Três linhas de Defesa (IIA) • Instrução Normativa Conjunta CGU/MP nº 1, de 10 de maio 
de 2016.

Módulo 3 - Gestão de Riscos: Conceitos e Aplicabilidade

Gestão de Riscos - Conceitos e Aplicabilidade • Objetivos da Gestão de Riscos; Requisitos Principais • 
Como implementar? Principais atores e responsabilidades • Etapas da Gestão de riscos (planejamento 
até o recebimento do objeto).

Módulo 4 - ISO 31.000

O Que é ISO? Norma ISO 31.000/2009 • Princípios da ISSO 31000/2009 • Estrutura e Processo de Gestão 
de Risco • COSO? COSO II • Ambiente Interno • Fixação dos Objetivos • Identificação dos Riscos • 
Avaliação dos Riscos • Avaliação dos Riscos • Resposta a Riscos • Atividade de Controle • Informação e 
Comunicação • Monitoramento.

Módulo 5 - COSO? COSO II: Etapas do Gerenciamento de Riscos

Etapas do Gerenciamento de Riscos • Análise de Ambiente Interno/Externo e Fixação dos Objetivos • 
Identificação de Eventos de Riscos • Avaliação de Eventos de Riscos e Controles • Resposta a Riscos • 
Informação, Comunicação e Monitoramento • Matriz de Riscos • Objetivos da Matriz de Riscos • 
Elementos da matriz de Riscos – impacto x probabilidade • Planilha de Mapeamento de Risco: Categoria 
do Risco • Risco Inerente • Identificação dos Controles Existentes • Risco Residual • Respostas aos 
Riscos.

Módulo 6 - Gestão de Riscos nas contratações públicas e a IN 05/2017

Gestão de Riscos nas contratações públicas e a IN 05/2017: Aspectos relevantes da IN 05/2017 que 
impactam na Gestão de Riscos • Objetivos da IN 05/2017 no que se refere a riscos • Riscos Relevantes 
nas contratações públicas.

ensino a distância
CONSULTRE

EAD - Curso de Gestão de Risco no 
Setor Público



INVISTA NA SUA CARREIRA PROFISSIONAL

Sem despesas com
estadia, deslocamento

e alimentação em
relação ao curso 

presencial.

Cursos 100% 
em Vídeo,

fragmentados por 
módulos para facilitar 

o aprendizado.

Conte com a nossa 
Equipe de Professores 

Renomados, com 
mais de 10 anos 
de experiência.

Ambiente virtual de 
fácil acesso, no 
tablet, celular ou 

computador.

Virtual de Aprendizagem durante 60 dias + Apostila +
Material Complementar + Fórum para dúvidas.

ensino a distância
CONSULTRE

EAD - Curso de Gestão de Risco no Setor Público

Acesso para 1 (uma) pessoa ao AVA - Ambiente 

EAD
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