
Programa de Formação de Conselheiros Nacionais

Termo de Compromisso
Condições de oferta e regras para a inscrição nos cursos de 

Atualização

O  Programa  de  Formação  de  Conselheiros  Nacionais  é  uma  iniciativa  da 
Secretaria-Geral da Presidência da República (SGPR), Escola Nacional de Administração 
(ENAP)  e  Universidade  Federal  de  Minas  Gerais  (UFMG)  e  visa  oferecer  formação 
específica e qualificada para conselheiros nacionais e técnicos do governo federal que 
trabalham em instituições participativas.

Além dos cursos de Especialização e Aperfeiçoamento já ofertados, o Programa 
oferece periodicamente cursos de Atualização. Esses cursos são abertos para o público 
amplo, com prioridade de inscrição para conselheiros nacionais e técnicos do governo 
federal que trabalham em instituições participativas.

Ao se inscrever em um dos cursos de Atualização do Programa de Formação de 
Conselheiros  Nacionais,  é  importante  que  o  interessado  esteja  ciente  das  normas  e 
procedimentos que regem a seleção:

a) ao preencher o formulário e demonstrar interesse no curso, o interessado aceita 
as condições de oferta e regras para a inscrição nos cursos de Atualização do 
Programa.

b) ao  submeter  o  formulário,  o  usuário  concorda  em  fornecer  informações 
completas e verdadeiras, estando ciente e se responsabilizando pelos dados 
informados.

c) a  comissão  gestora  do  Programa  de  Formação  de  Conselheiros  Nacionais 
poderá verificar  a  veracidade dos dados informados pelo interessado com a 
finalidade de detectar informações errôneas.

d) somente  serão  aceitas  as  inscrições  efetuadas  pelo  interessado  dentro  dos 
prazos  estipulados  pelo  Programa.  As  datas  e  horários  são  amplamente 
divulgadas no site,  nas seções “Agenda 2009”,  “Notícias”,  “Página Inicial  de 
Inscrição” e “Próximo curso de Atualização”.

e) durante o prazo de inscrições, a comissão gestora do Programa determinará um 
período  exclusivo  para  que  conselheiros  nacionais  e  técnicos  do  governo 
federal que trabalham com instituições participativas realizem suas inscrições, 
visto que esses são os públicos-alvo e prioritários do Programa. Expirado esse 
prazo, as vagas restantes serão destinadas a todos os públicos (conselheiros 
nacionais, estaduais ou municipais, técnicos do governo federal, estaduais ou 



municipais,  membros  de  ONGs,  estudantes  e  outros  públicos).  As  datas 
específicas serão amplamente informadas pelo site.

f) Vale ressaltar que os conselheiros nacionais e técnicos do governo federal que 
trabalham em instituições participativas não são o público exclusivo dos cursos 
de Atualização do Programa, mas são considerados prioritários no processo de 
inscrição.

g) o horário para abertura e fechamento de inscrições segue o Horário Oficial de 
Brasília.

h) o curso não exige formação em nível superior ou qualquer outro pré-requisito.

i) as informações prestadas pelos interessados ficarão armazenadas no banco de 
dados  do  Programa  para  eventuais  consultas  e  não  serão  repassadas  a 
terceiros.

j) Em  caso  de  informações  incompletas,  prestadas  erroneamente  ou  ainda 
procedimentos  que  vão  contra  esse  termo  de  condição  de  oferta  e  regras, 
caberá  à  comissão  gestora  do  Programa  de  Formação  de  Conselheiros 
Nacionais analisar os procedimentos necessários e cabíveis quanto a situação 
do  cursante.  O  selecionado  poderá  ser  convocado  para  prestar  novas 
informações, comprovar dados informados, se inscrever novamente no curso 
(caso sejam comprovados problemas e as inscrições ainda estejam ativas) ou, 
em  último  acaso,  ser  excluído  da  disciplina  ofertada,  não  podendo  receber 
certificados ou materiais acadêmicos.

Esse termo de condições de ofertas e regras se aplica estritamente ao processo de 
inscrição. As condições e regras do curso podem ser consultadas pelo site,  na seção 
“Atualização”.

Em caso de dúvidas, o interessado poderá entrar em contato com o Programa de 
Formação de Conselheiros Nacionais pelo endereço eletrônico edist_atual@fafich.ufmg.br 
ou pelo telefone (31) 3499-3551, de segunda a sexta-feira, exceto feriados, de 10:00 às 
12:00 e de 14:00 às 16:00 (Horário de Brasília).

Belo Horizonte, Março de 2009.

Comissão gestora do Programa de Formação de Conselheiros Nacionais.
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