
 

 

 

O Compliance e suas aplicações no Poder Legislativo.  
 

Brasília, 01 a 04 de dezembro de 2020. 
 
OBJETIVO GERAL 

A atuação do Poder Legislativo é fundamental para o Estado de Direito, todavia 
continuamente sujeita continuamente ao risco de imagem, sendo o Compliance e suas 
aplicações, um recurso técnico muito relevante para o aprimoramento das práticas de 
gestão e da realização das atividades legislativas. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Desenvolver os conhecimentos e habilidades profissionais nas temáticas da gestão de 
riscos e compliance aplicados à atividade legislativa.  
 
Ao final do curso, o participante deverá ser capaz de:  
1. Compreender os conceitos de gestão de riscos.  
2. Identificar, analisar e avaliar riscos na atividade legislativa, em especial os reputacionais 
e de imagem institucional.  
3. Compreender os conceitos e técnicas de compliance.  
4. Desenvolver mecanismos de compliance aplicáveis à atividade legislativa. 
 
PÚBLICO ALVO 

Profissionais que atuam no poder legislativo (analistas, técnicos, assessores e 

parlamentares, entre outros), bem como demais integrantes da sociedade civil 

interessados no tema. 

METODOLOGIA 

Aula expositiva/participativa; debates; exercícios de fixação 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 • Tópico 1: Fundamentos da Gestão de Riscos.  
o Gestão de Riscos.  
 
• Tópico 2: Fundamentos de Compliance.  
o Compliance.  
 
• Tópico 3: Práticas de Gestão de Riscos na Atividade Legislativa.  



 

o Identificação, Análise, Avaliação e Tratamento de Riscos Aplicados à Atividade 
Legislativa.  
 
• Tópico 4: Aplicações do Compliance à Atividade Legislativa.  
o Integridade.  
o Transparência e Informações Classificadas.  
o Representatividade Popular. o Lobby e Relacionamento com Partes Interessadas.  
o Boas Práticas de Compliance Legislativo. 
 

FACILITADOR 

EQUIPE ONIX DE FACILITADORES 
 
LOCAL E DATA 
 
Brasília-DF, 01 a 04 de dezembro de 2020. 
Carga Horária: 16hs 

Horário: 08h30mi às 12h30min  
Investimento: R$ 2.690,00 (Dois mil seiscentos e noventa reais). 
Incluso: Material de Apoio, Apostila, Coffee Break e Certificado de 
participação. 
 
OBSERVAÇÕES:  
 
O Empenho deverá ser enviado para o fax (61) 30326507 no máximo até três (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 cinco (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. 
 
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. 
 
A ONIX CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL reserva-se o direito em postergar ou cancelar o 
evento se ocorrer insuficiência de participantes, bem como promover substituição do 
Professor, em caso fortuito ou força maior. 
 
Mais informações: Fone: 61 3032 6538/Fax 30326507/99277-3453. 
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. 
 
 

http://www.onixcapacitacao.com.br/

