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TREINAMENTO online 

Dia 01 
Sanando pendências dos termos de compromisso 

do PAR CICLO 2 e 3, bem como do módulo OBRAS 2.0 

 

• CONSULTOR EDER CARLOS DALBERTO 

Licenciado em ciências físicas e biológicas, bacharel em ciências Contábeis, acadêmico de Direito 

pela AMBRA, Consultor e Assessor Educacional em mais de 600 municípios brasileiros, com mais 

de 1 bilhão de reais captados nos últimos anos junto as equipes de secretarias de educação. 

• Objetivo do treinamento 

Orientar gestores, técnicos municipais, assessores jurídicos e engenheiros sobre como 

monitorar, acompanhar, executar programas e sistemas do MEC/FNDE vinculados ao PAR, 

com objetivo de sanar pendências, habilitando o município para captar novas receitas para 

as Secretarias Municipais de Educação através do novo ciclo 2021/2024. 

• Conteúdo programático 

Manhã 

MÓDULO PAR – PLANO DE AÇÕES ARTICULADOS 

• Apresentação da Resolução, 03 de 29 de abril de 2020 e Resolução 04 de 04 de maio de 2020 

no âmbito do PAR ciclos anteriores (ciclo 2 e ciclo 3) que normatizam o monitoramento os ciclos e  

que são pré requisitos para novas contemplações; 

• Dicas (detalhes a serem observados) para cadastro de novas obras podendo ser construção de 

creches, escolas e quadras, bem como de ampliações e reformas de escolas existentes. 

• Como realizar a correta execução, monitoramento e prestação de contas dos termos de 

compromisso dos ciclos 2011/2014 e 2017/2020; 

• Passo a passo para adquirir itens de Termos de Compromisso sem ata vigente do FNDE. 

• Portal de Compras do FNDE (atas vigentes); 

• Orientações sobre Emendas parlamentares; 

• Reprogramação de sub ação na aba Execução e Acompanhamento – Orientações básicas. 
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• Importância do conhecimento sobre as Resoluções acerca dos programas diversos e vinculados 

ao SIMEC; 

• SIMEC/PAR e sua relação com o PDDE INTERATIVO no recebimento de recursos via FNDE; 

• Passo a Passo do Cadastro de Iniciativas no NOVO PAR e suas dimensões sendo elas: Gestão 

educacional; Formação de profissionais da educação; Práticas pedagógicas e avaliação; 

Infraestrutura física e recursos pedagógicos. 

• Como elaborar o detalhamento de cada ação de formação continuada, de equipamentos, 

mobiliários, recursos tecnológicos, etc; 

• Como monitorar corretamente Termos de Compromisso do PAR 2017/2020. 

• Como aderir atas vigentes do FNDE para contratar itens disponíveis no SIGARP; 

• Como solicitar desembolso de termos de compromisso já firmados com o FNDE no novo PAR; 

• Orientações sobre a emissão do parecer conclusivo do CACS FUNDEB nos termos de 

compromissos; 

Tarde 

MÓDULO OBRAS 

• Como o fiscal da obra ou técnico responsável da secretaria deve realizar o monitoramento de 

obras em execução, concluídas e até paralisadas de forma correta, evitando problemas futuros; 

• Como prestar contas do cumprimento do objeto de obras concluídas e fazer o devido 

acompanhamento no sistema; 

• Orientações sobre procedimentos de licitação, contratação, solicitações de desembolso, 

saneamento de restrições e inconformidades impeditivas; 

• Como solicitar uso de saldo e preencher corretamente as abas execução física e financeira; 

• Solicitação de acesso ao módulo “Obras 2.0” e entendendo a situação da obra; 

• Aba Dados da obra; Aba Projeto executivo; Aba Licitação; Aba Contratação; Aba Cronograma; 

Aba Vistoria; Aba Recursos.; Aba Documentos.; Aba Galeria de Fotos; Aba Restrições e 

Inconformidades; Aba Execução Orçamentária; Aba Solicitação de desembolso; Aba Solicitações; 

Aba Funcionamento da obra; 

• Restrições e Inconformidades: conceito e estratégia para superar.; Inconformidade técnica- Como 

superar os apontamentos; como inserir um aditivo ao contrato; como editar uma licitação; como 

fazer uma solicitação de desembolso; como solicitar o uso de saldo; 

• Como cadastrar corretamente novas obras no PAR, como Quadra escolar, Creches, escolas, 

ampliações e reformas; 
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• Como monitorar corretamente termos de compromisso do PAR 2017/2020 que se referem a Obras; 

• Orientações sobre procedimentos de licitação e contratação de Novas Obras; 

• Reformulações: alterações de projeto ou troca de terreno; 

• Como solicitar prorrogação de vigência de um termo de compromisso; 

• Prestação de Contas: compreendendo o fluxo das ações de infraestrutura no âmbito do 

MEC/FNDE; 

• Resoluções Vigentes. 

• Procedimentos necessários para formalizar representações junto ao MPF e FNDE aos ex gestores 

que deram causa ao prejuízo ao erário público muncipal pela má execução ou pela falta de 

prestaçaõ de contas. 

 

• Pré-requisitos para participação 

• Ter acesso e conhecimento básico do que é PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS e como 

funciona. 

• Confirmar a participação, enviando comprovante de pagamento para 

financeiro@edercarlosdalberto.com.br  no máximo 24 horas, após o término das inscrições. 

• Em caso de desistência, comunicar com antecedência de 04 dias, através de e-mail 

edercarlosdalberto@gmail.com, caso contrário, o valor será cobrado da mesma forma. 

 

• Carga horária 

O TREINAMENTO ONLINE – terá duração de 08 horas, iniciando às 08hs e 30min da manhã até 
12hs e 30min. E na parte da tarde iniciará as 13hs e 30min até as 17hs e 30min. Além disso, o 
participante terá garantido um suporte de 30 dias através dos seguintes canais:  Email, telefone, 
atendimento corporativo via whataspp e outros. 

 

• Certificado 

O certificado de cada participante terá como carga horária registrada um total de 12 horas (08hs 

presenciais + 04hs de pós suporte), conforme registro de presença (ATA) feito durante o evento e 

será enviado no formato pdf via email em até 96 horas após a realização do treinamento. 

• formatos dos treinamentos 

• 100% Online – Na sala de treinamento virtual da empresa. 

file:///C:/Users/PC02/Downloads/financeiro@edercarlosdalberto.com.br
file:///C:/Users/PC02/Downloads/edercarlosdalberto@gmail.com


DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS – CNPJ: 20.275.382/0001-73 
Rua Duque de Caxias, 201 – Sala 201 e 301 – Centro – PUTINGA/RS 

Fone: (51) 3777-1136;  (81) 98104-8507;  (54) 98427-4732 
www.edercarlosdalberto.com.br 

• investimento

Pelo número de participantes por município no formato online 

(PAR e Obras 2.0)

01 Inscrição -> R$ 1.300,00 03 Inscrições -> R$ 2.700,00 

02 Inscrições -> R$ 2.400,00 04 Inscrições -> R$ 3.200,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dia 08/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um dia antes 

do evento!) 

Dia 29/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um dia antes 

do evento!) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pessoa física pode se inscrever de forma individual,  realizando o pagamento através 

de um link específico, que poderá ser pago por meio de BOLETO (1x) ou CARTÃO DE 

CRÉDITO (em até 12x). 

Pessoa jurídica: deverá fazer a inscrição no site da empresa (link específico para 

prefeituras) e o pagamento será via DEPÓSITO BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA na seguinte conta: 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: 20.275.382/0001-73 

AGÊNCIA 1709 | OPERAÇÃO: 003 | CONTA CORRENTE: 748 1 

CHAVE PIX - 20275382000173 

------------------------------------------------------ 

Para maiores informações acesse nosso Site 

www.edercarlosdalberto.com.br 

Telefones para contato: (81) 9.8104-8507 ou (54) 9.8427-4732 

------------------------------------------------------ 

http://www.edercarlosdalberto.com.br/
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TREINAMENTO online 

Dia 02 
PREENCHIMENTO DO PAR CICLO 2021/2024 

preenchimento da etapa preparatória + 

preenchimento do diagnóstico + planejamento 

• Objetivo do treinamento

Capacitar secretários municipais de educação e técnicos na   elaboração do planejamento 

educacional 2021-2024, através do Plano de Ações Articuladas. 

• Conteúdo programático

Preenchimento da plataforma + pne 

• Início: O que é plataforma +PNE, adesão e  articuladores;

• Plano Subnacional: Como preencher esta aba corretamente;

• Metas/Estratégias/Ações: Como preencher e vincular  corretamente os percentuais das metas e

estratégias, bem  como cadastrar e vincular as ações em cada estratégia; 

• Painel de Indicadores PNE: Compreender a relação  de dados informados com a futura

contemplação de termos de compromisso; 

• Validação e tramitação do +PNE: Cuidados antes de enviar o plano para validação dos gestores

e após para o MEC 

Dimensão gestão educacional – 45 indicadores 

• Como vincular os 180 componentes de acordo com a área de cada  indicador;

• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;

• Como elaborar a justificativa referente aos 45  indicadores  e componentes, fazendo menção a

exemplos de  estratégias utilizadas pelos  municípios para elaboração da justificativa; 
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Dimensão 2 – formação de profissionais de educação

18 indicadores 

• Como vincular os 72 componentes de acordo com a área de cada indicador;

• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;

• Como elaborar a justificativa referente aos 18 indicadores e componentes, fazendo menção a

exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa; 

Dimensão 3 – práticas pedagógicas e avaliação   

20 indicadores 

• Como vincular os 80 componentes de acordo com a área de cada  indicador;

• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;

• Como elaborar a justificativa referente aos 20 indicadores e componentes, fazendo menção a

exemplos de  estratégias utilizadas pelos  municípios para elaboração da justificativa; 

Dimensão 4 – infraestrutura física e recursos pedagógicos      

62 indicadores 

• Como vincular os 1400 componentes de acordo com a área de cada indicador;

• Como vincular as metas corretas do PME – Plano Municipal de Educação a cada indicador;

• Como elaborar a justificativa referente aos 62 indicadores e componentes, fazendo menção a

exemplos de estratégias utilizadas pelos municípios para elaboração da justificativa; 

ABA PLANEJAMENTO – CADASTRO DE INICIATIVAS 2021/2024 

Apresentar as possibilidades de captação de recursos dentro da  aba planejamento estratégico do 

PAR 4, bem como orientar o cadastro de  iniciativas de forma correta como escolas, creches, 

quadras, ampliações,  reformas, materiais, formação continuada, onibus, equipamentos, 

mobiliários, etc. Registrando cronograma físico e quantidades coerentes com os requisitos de 

distribuição do MEC/FNDE, bem como o preenchimento do detalhamento de cada iniciativa. 

• Carga horária

O TREINAMENTO ONLINE – terá duração de 08 horas, iniciando às 08hs e 30min da manhã até 
12hs e 30min. E na parte da tarde iniciará as 13hs e 30min até as 17hs e 30min. Além disso, o 
participante terá garantido um suporte de 30 dias através dos seguintes canais:  Email, telefone, 
atendimento corporativo via whataspp e outros. 
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• Certificado

O certificado de cada participante terá como carga horária registrada um total de 12 horas (08hs 

presenciais + 04hs de pós suporte), conforme registro de presença (ATA) feito durante o evento e 

será enviado no formato pdf via email em até 96 horas após a realização do treinamento. 

• formatos dos treinamentos

• 100% Online – Na sala de treinamento virtual da empresa.

• investimento

Pelo número de participantes por município no formato online 

(PAR ciclo 2021/2024)

01 Inscrição -> R$ 1.300,00 03 Inscrições -> R$ 2.700,00 

02 Inscrições -> R$ 2.400,00 04 Inscrições -> R$ 3.200,00 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dia 09/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um dia antes 

do evento!) 

Dia 30/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um dia antes 

do evento!) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pessoa física pode se inscrever de forma individual,  realizando o pagamento através 

de um link específico, que poderá ser pago por meio de BOLETO (1x) ou CARTÃO DE 

CRÉDITO (em até 12x). 

Pessoa jurídica: deverá fazer a inscrição no site da empresa (link específico para 

prefeituras) e o pagamento será via DEPÓSITO BANCÁRIO ou TRANSFERÊNCIA 

BANCÁRIA na seguinte conta: 

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPOSITO OU TRANSFERÊNCIA 

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CNPJ: 20.275.382/0001-73 

AGÊNCIA 1709 | OPERAÇÃO: 003 | CONTA CORRENTE: 748 1 

CHAVE PIX - 20275382000173 
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PACOTE DOIS DIAS 

DISPONÍVEL NO COMBO ONLINE 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Dia 08 E 09/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um 

dia antes do evento!) 

Dia 29 E 30/07/2021: Na sala de treinamento virtual da empresa (link será disponibilizado um 

dia antes do evento!) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

• investimento

Pelo número de participantes por município - (PAR e Obras 2.0)

01 Inscrição -> R$ 2.100,00 

02 Inscrições -> R$ 3.600,00 

03 Inscrições -> R$ 4.800,00 

04 Inscrições -> R$ 5.600,00 

aproveite E SOLICITE MAIORES 

INFORMAÇÕES SOBRE O SIGEMEC 

Um sistema de consultoria permanente para a equipe técnica da secretaria de educação, 

em tempo real para qualquer município brasileiro. 

------------------------------------------------------ 

Para maiores informações acesse nosso Site 

www.edercarlosdalberto.com.br 

Telefones para contato: (81) 9.8104-8507 ou (54) 9.8427-4732 

------------------------------------------------------

http://www.edercarlosdalberto.com.br/

