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CURSO ONLINE – AO VIVO E EAD 
 

CURSO PRÁTICO SOBRE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (FEDERAIS E INTERNACIONAIS) 
 

Dias: 30 e 31 de março de 2023. 
Modalidade: EAD por Videoconferência AO VIVO. 
Horários: das 9h às 12h e 13h30 às 16h30.  

 
Objetivos: Proporcionar informações e conteúdos referentes a temática da mobilização de recursos públicos 
federais e de recursos internacionais oferecidos pelos órgãos de fomento, bem como, sugerir metodologias 
de elaboração de projetos e ferramentas de que facilitem a aprovação de projetos. 

 

Público-Alvo: Gestores Públicos Municipais e Estaduais, Gestores de Organizações Sociais, Profissionais das 
Áreas de Captação de Recursos, Estudantes.  
 
Prazo de inscrições e informações sobre o curso: As inscrições poderão ser realizadas até o dia 24 de março, 
através do site www.iem.inf.br. Detalhes sobre o curso podem ser obtidos por telefone (51) 3778-1188 ou e-
mail cursos@estudosmunicipais.com.br. Receberão certificados os participantes que tiverem a frequência de 
70%. Demais informações e condições no termo de aceite, vinculado à inscrição no site do IEM, em 
www.iem.inf.br/cursos. 

 

Plataformas: Todos os materiais do curso serão disponibilizados em formato PDF na Plataforma Moodle do IEM. A 
videoconferência ao vivo será via plataforma Elos. O curso será ministrado de forma síncrona, portanto todos os 
participantes deverão estar presentes nos dias e  horários indicados na circular. Não será disponibilizada a gravação do 
evento.  
 
Requisitos mínimos: antes do início da videoconferência, os requisitos abaixo listados devem ser avaliados para o bom 
funcionamento da plataforma e aproveitamento do curso.  
- Boa conexão de internet, preferencialmente via cabo, com velocidade mínima de 10mbps;  
- Recomenda-se ter a disposição webcam e microfone; 
- Sistema de sonorização com qualidade (preferencialmente fones de ouvido);  
- Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox ou Microsoft Edge; 

 

Como funcionam nossos cursos on-line ao vivo? 
 
O aluno deverá estar presente nos encontros agendados para as aulas ao vivo; A obtenção do certificado dependerá da 
frequência do aluno nas aulas ao vivo e da assinatura da lista de presença; No dia do curso, o aluno poderá fazer download 
do e-book do curso e demais materiais que estiverem disponíveis. Os materiais em PDF ficarão disponíveis por 30 dias, 
contados da data do início do curso, para a visualização na plataforma Moodle do IEM; As aulas serão ministradas nos dias 
e horários agendados na circular do curso, através de videoconferência, 100% ao vivo, em plataforma de transmissão online, 
com interação pelo fórum de discussão do curso e também por ativação do microfone; Todos os conteúdos em PDF podem 
ser baixados durante o período do curso, incluindo apostila, preparada com muito zelo por nossos profissionais. 

Investimento: 
QUANTIDADE DE PARTICIPANTES 

POR ÓRGÃO/EMPRESA 
PAGAMENTO 

ATÉ 10/03/2023 
PAGAMENTO 

APÓS 10/03/2023 
Valor correspondente ao curso. NÃO 
estão incluídas parcelas de 
alimentação, hospedagem, 
traslados e outras que se façam 
necessárias a participação no 
evento. 

1 participante R$ 590,00 por pessoa R$ 690,00 por pessoa 

2 participantes R$ 560,00 por pessoa R$ 660,00 por pessoa 

3 participantes R$ 540,00 por pessoa R$ 640,00 por pessoa 

4 participantes ou mais R$ 490,00 por pessoa R$ 590,00 por pessoa 

* Sua inscrição só será confirmada mediante pagamento. 

Inscreva-se em: www.iem.inf.br, VAGAS LIMITADAS 
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PAUTA DO CURSO: 

 

CURSO PRÁTICO SOBRE MOBILIZAÇÃO DE RECURSOS (FEDERAIS E INTERNACIONAIS) – EAD AO VIVO 

 
Módulo I – Noções Gerais 
O que são recursos para projetos 
O que é mobilização de recursos 
Quais as formas de mobilização de recursos 
Como estruturar uma área de mobilização de 
recursos 
 
Módulo II – Legislação Pertinente Nacional e 
Internacional 
Quem pode apresentar projetos 
Editais, Chamadas Públicas e Emendas 
Parlamentares 
Quais as restrições legais 
Quais as exigências básicas 
Quais as responsabilidades dos gestores 
 
Módulo III – Fontes de Financiamento de 
Projetos 
Fontes Federais da Administração Direta 
Fontes Federais da Administração Indireta 
Fontes Internacionais 
Como acessar cada uma das fontes 

 
Módulo IV – Elaboração do Projeto 
Carta de Apresentação ou de Intenções 
Elaboração do Projeto (Objetivo Geral, 
Objetivos Específicos, Metas e Resultados) 
Orçamento do Projeto 
Contrapartida 
Mecanismos de Gestão, Monitoramento e 
Avaliação 
 
Módulo V – Submissão do Projeto 
Formulários e instrumentos de apresentação 
Habilitação JurídicaHabilitação Fiscal 
Habilitação Técnica 
Prazos e Acompanhamentos 
 
 
 
 
 
 

 
Ministrante:  Mauri Cruz, Advogado socioambiental (PUC/RS), com especialização em Direitos Humanos 
(UFRGS/RS), professor de pós-graduação em direito à cidade, mobilidade urbana, trânsito e transportes, 
gestão de parcerias em políticas públicas. Possui larga experiência nos temas do planejamento urbano, meio 
ambiente e mobilidade, tendo sido dirigente da Companhia Carris Porto-Alegrense (1990-1994), empresa 
municipal de transportes coletivos de Porto Alegre, Superintendente de Transportes da Secretaria Municipal 
de Transportes de Porto Alegre (1995-1998), foi membro do Conselho Diretor da Associação Nacional dos 
Transportes Públicos - ANPT (1997-2000), foi Secretário Municipal dos Transportes de Porto Alegre (1999-
2000), Fundador e Diretor Presidente da Empresa Pública de Transportes e Circulação – EPTC (1999-2000) 
onde implementou o novo modelo de gestão do sistema e o Plano Diretor de Transportes Urbanos e, 
posteriormente, foi Diretor Presidente do Detran RS (2001-2002) onde implementou programas de 
qualidade e produtividade. Posteriormente, foi diretor executivo do Centro de Assessoria Multiprofissional- 
CAMP (2003-2009) quando exerceu função de gestor de projetos financiado pela cooperação internacional 
de países como Reino Unido (Christian Aid e Conselho Britânico), Alemanha (Misereor e PPM), Holanda 
(ICCO), Canadá (Desenvolvimento e Paz), Espanha (Manos Unidas), dentre outros. Foi consultor da União 
Europeia no Projeto Urb-AL (2003-2009), como especialista da mobilidade no Programa envolvendo países 
como Brasil, Chile, Alemanha, Itália e Suécia, foi membro da Diretoria Executiva da Associação Brasileira de 
Organizações Não Governamentais – Abong, entidade que congrega mais de 280 organizações de todo Brasil, 
dentre elas o Instituto Socioambiental – ISA, Greenpeace e SOS Mata Atlântica (2016-2022) onde coordenou 
projetos financiados pela União Europeia e projetos de parcerias com o Governo Federal via SICONV – 
Sistema de Convênios. Atualmente é consultor da Usideias, diretor executivo do Instituto IDhES, membro do 
Conselho Diretor do CAMP - Escola de Cidadania. 
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