Realização:

Curso Oficina de Formação Política Parlamentar
O curso tem por finalidade formar e capacitar pessoas para executar e contribuir com o
trabalho parlamentar nas bases e também no Congresso Nacional, em Brasília-DF.
Trata-se de informações, análises do Poder Legislativo, bem como apresentar o funcionamento
e o papel do mesmo. Além de apontar ferramentas e estratégias de acompanhamento do processo
decisório no Congresso Nacional, através de aulas teóricas e práticas, com abordagem do processo
legislativo, as relações de poder no ambiente democrático e o cenário sócio-político que interfere no
parlamento, inclusive a sua interlocução com o Executivo.
O curso constará de 2 módulos: o primeiro, a distância através da Escola Virtual da ANFIP e o
segundo, presencial a ser realizado pela FENAFISCO.
Serão disponibilizadas 80 vagas - (40 Fenafisco - 40 ANFIP)
Público Alvo: Dirigentes sindicais que atuam na área parlamentar filiados à FENAFICO e associados da
ANFIP.

Inscrições prorrogadas até 22/01/2019 às 14h (gerencia@fenafisco.org.br)
Valor da Inscrição: R$ 200,00, Banco do Brasil, Ag. 3599-8 C/C: 422825-1, enviar junto o comprovante
de pagamento e os seguintes dados: nome completo, cargo que ocupa no sindicato, número da
identidade e CPF, e-mail e telefone de contato, para o e-mail: fenafisco@fenafisco.org.br.
Programação Preliminar
➢ 1º Módulo – A distância (Escola virtual ANFIP) com início em dezembro de 2018 com término até
10 de fevereiro de 2019.
➢ 2º Módulo – Presencial (FENAFISCO) que será realizado em Brasília/DF, 18 a 20 de fevereiro de
2019. Pré-requisito: conclusão do 1º Módulo
Programação
Dia 18/02/2019
19h – abertura com palestra sobre cenário político 2019
Dia 19/02/2018
9 às 17 horas – estudo de casos
20h – Jantar Privativo com parlamentares**
Dia 20/02/2018
10 às 14 h – visita técnica ao Congresso Nacional
Observação:
1 - Será disponibilizada 1 vaga para cada sindicato filiado. Aceitamos pedido para lista de espera, caso
haja vaga disponível.
2 - Lembrando que para o jantar parlamentar, dia 19/02/2018, haverá convocação específica para o
presidente do sindicato ou quem ele designar.
Passaremos outras informações posteriormente.

