Curso oficina de Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Aplicada
ao Setor Público - Ênfase nos procedimentos contábeis patrimoniais
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN.

Curso 100% Online
24 a 28 de agosto de 2020.
21 a 25 de setembro de 2020.
05 a 09 de outubro de 2020.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
A Onix Capacitação Profissional há 10 anos, capacita e qualifica profissionais e servidores
das áreas pública e privada de forma prática, atualizada e ética, contribuindo para um
melhor desempenho das organizações, atendendo profissionais, funcionários e servidores
públicos e privados, identificando suas necessidades, garantindo uma capacitação
específica, moderna e atualizada. Devido à pandemia do novo Corona vírus (Covid-19), a
Onix tem conhecimento dos desafios e da restrição aos encontros presenciais na
Administração Pública, assim apresenta uma nova forma de comunicação e trabalho para
os servidores, sem alterar a qualidade dos cursos, por meio da Capacitação online 100%
ao vivo.
OBJETIVO GERAL
A proposta do curso/oficina é apresentar abordagem teórica, com forte conteúdo prático
da Contabilidade Pública, para efetuação de procedimentos relativos à depreciação,
amortização, exaustão, passivos por competência, provisões, ativos contingentes e
passivos contingentes e, principalmente, da reavaliação e da redução ao valor recuperável
de ativos. Abordagem moderna da Contabilidade Pública, visando discutir as novas
técnicas da contabilidade patrimonial no setor público.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Ao final do treinamento os participantes serão capazes de:
- apontar as características da contabilidade pública;
- identificar, diferenciar e classificar as variações patrimoniais decorrentes de
procedimentos do reconhecimento e mensuração de patrimônio público;
- discutir e aplicar procedimentos para reavaliação e redução a valor recuperável
de ativos;
- aplicar procedimentos referentes à depreciação, amortização, exaustão,
apropriações por competência de créditos a receber e de dívidas a pagar;
- diferenciar contas a pagar, passivos por competência, provisões, passivos
contingentes e ativos contingentes.
PÚBLICO ALVO
Destinado a profissionais e gerentes atuantes nas áreas de patrimônio, contas a receber,
informática, recursos humanos, transportes, almoxarifado, entre outras áreas envolvidas
diretamente ou indiretamente com a área de finanças.

METODOLOGIA
O curso será realizado em plataforma virtual, com interação entre professor e
participantes, 100% online ao vivo, com monitor a disposição dos mesmos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Estrutura Conceitual da Contabilidade Pública
Noções Básicas
2. Aspectos Patrimoniais da Contabilidade Pública
Introdução
Conceitos e Procedimentos Gerais de Avaliação Patrimonial
Critérios de Identificação, Reconhecimento, Mensuração e Evidenciação de Ativos e
Passivos (Disponibilidades, Créditos e Dívidas, Estoques, Investimentos Permanentes,
Imobilizado e Intangível).
3. Reavaliação e Redução ao Valor Recuperável
4. Passivos por Competência e Provisões, Passivos Contingentes e Ativos
Contingentes
5. Depreciação, Amortização e Exaustão

DO FACILITADOR
Francisco Glauber Lima Mota
- Mestre em Contabilidade pela Fundação Universidade de Brasília - UnB.
- Graduado em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará - UFC.
- Graduado em Gestão Pública pela Universidade do Sul de Santa Catarina - Unisul.
- Especialista nas áreas financeira e operacional (convênio BEC-BNB).
- Especialista em políticas públicas e gestão governamental pela ENAP-MPOG.
- Contador da Câmara dos Deputados.
- Professor licenciado do Centro Universitário de Brasília - UniCEUB.
- Consultor de empresas de informática para a área de contabilidade pública.
- Parecerista da Revista Catarinense da Ciência Contábil, editada pelo Conselho Regional
de Contabilidade de Santa Catarina.
- Autor (e coautor) dos livros Contabilidade Aplicada ao Setor Público; Contabilidade
Aplicada ao Setor Público – Suplemento; Contabilidade Aplicada ao Setor Público –
Aspectos Patrimoniais; Fundamentos da Redução ao Valor Recuperável dos Ativos –
Teoria e Prática e Curso de Siafi – Uma Abordagem Prática da Execução Orçamentária e
Financeira Federal.
- Autor de artigos científicos aprovados em congressos nacionais e internacionais.
- Autor de artigos publicados no Boletim de Administração Pública Municipal.
- Ex-membro do Grupo Técnico de Contabilidade Pública da Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda.
- Membro da Academia de Ciências Contábeis do Distrito Federal - ACICONDF.
- Agraciado com a medalha “Mérito Contábil Acadêmico”, em 2013, iniciativa do Conselho
Regional de Contabilidade do DF.

LOCAL E DATA
Brasília, 24 a 28 de agosto de 2020.
Brasília, 21 a 25 de setembro de 2020.
Brasília, 05 a 09 de outubro de 2020.
Local: Ambiente virtual 100% online em plataforma de vídeo conferência.
Carga Horária: 20 h
Horário: 08h30min às 12h30min
Investimento: R $ 1.190,00 (Um mil cento e noventa reais).
Requisitos: Computador, conexão com internet, web câmera, navegador de
preferência Google Chrome, microfone e fone de ouvido.
Incluso: Material didático em formato digital e de Apoio e Certificado de
participação.
OBSERVAÇÕES:
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até 3 (três) dias
antes da realização do evento. Em caso do não envio, não será confirmada a inscrição dos
servidores. CANCELAMENTOS e/ou SUBSTITUIÇÕES: Os Cancelamentos deverão ser
informados até 5 (cinco) dias antes do evento. Todas as informações complementares
deverão ser feitas por escrito.
A Inscrição será confirmada somente após o envio da Nota de Empenho ou comprovante
de pagamento.
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507 /92773453
E-Mail: ONIXCAPACITAÇÃO@GMAIL.COM
Site: WWW.ONIXCAPACITACAO.COM.BR
CNPJ: 12.314.418/0001-52
Endereço: ST SHC/NORTE CL QUADRA 105 Bloco A Sala 114
70.734.510 - Asa Norte - BRASÍLIA – DF
Somos cadastrados no SICAF.
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL realiza treinamentos “in company”, adequando
seu conteúdo programático de acordo com as necessidades de sua Organização, com
excelente custo-benefício. Solicite-nos uma proposta.

