CURSO DE EXTENSÃO
ECONOMIA PARA DIRIGENTES SINDICAIS

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital realizará no período de 26 a 28 de abril de
2018, na cidade de Brasília-DF, o curso de extensão ECONOMIA PARA DIRIGENTES SINDICAIS,
que será ministrado pela Escola DIEESE de Ciências do Trabalho.
O curso apresentará fundamentos básicos de economia e do funcionamento das políticas
públicas econômicas, a partir do olhar sobre o Brasil.

Público Alvo
As aulas são voltadas para os dirigentes Sindicais que precisam aprimorar sua formação política
e econômica.

Objetivo
O objetivo é proporcionar a compreensão a respeito dos principais aspectos da conjuntura
econômica e, consequentemente, melhorar a qualidade das ações estratégicas elaboradas.

Facilitadora
Patrícia Lino Costa - Economista do DIEESE

Programação
O curso é presencial- Com carga horária de 15 horas
26/04 - 18h às 22h
27/04 - 9h às 12h e 14 às 19h, com 1 hora para o almoço
28/04- 9 às 12h
Conteúdo
- Conceito de economia e microeconomia: estrutura de mercado e padrões de concorrência;
- Macroeconomia: conceito e políticas econômicas;

- Escolas: Keynesiana e Neoliberal;
- Economia internacional: taxa de câmbio, balanço de pagamento e as políticas internacionais;
- Inflação, índices de preço e políticas para tratamento da inflação;
- Crescimento e desenvolvimento econômico: conceito e indicadores.

Local (a confirmar)
Brasília Imperial Hotel- SHS Quadra 03 Bloco H, Fone: 0xx61- 34250000-Brasília/DF.

Inscrições
Período de inscrição: 28 /02/2018 a 14/03/2018 ou enquanto houver disponibilidade
A inscrição deverá ser feita no site da FENAFISCO, www.fenafisco.org.br, no link do evento.
Cada Sindicato Filiado poderá inscrever dentro do prazo, um participante (vaga garantida), pois
as vagas são limitadas= 40 vagas.
Havendo interesse em mais vagas, a inscrição poderá ser feita e irá para a lista de espera.
Valor da inscrição: R$ 300,00 (trezentos reais) por participante
Dados para o depósito: Banco do Brasil, agência 3599-8, conta corrente: 422825-1 em nome da
FENAFISCO. Após o pagamento, favor enviar comprovante de pagamento para o
e-mail: contabil@fenafisco.org.br.
A inscrição será confirmada mediante pagamento.

Ao final do curso o participante receberá certificado da Escola DIEESE de Ciências do Trabalho

Hospedagem
Não há bloqueio de reservas de apartamentos nos hotéis, favor entrar em contato direto com o
que tiver interesse verificar a disponibilidade- lista em anexo.

*****A realização do curso está sujeita à formação de turma
https://www.google.com.br/maps/place/Bras%C3%ADlia+Imperial+Hotel/@-15.7949477,47.8921216,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x935a3ae5cdcc1de1:0x38eea3c5e12de98c!8m
2!3d-15.7949529!4d-47.8899329

