
 
Programa de Formação em Integridade 

Ciclo de Capacitações em Belo Horizonte – MG 
 
OBJETIVO  
Capacitar profissionais para que auxiliem empresas na implantação e fortalecimento 
de seus sistemas de integridade. 
  
PÚBLICO-ALVO  
Profissionais que atuem ou tenham interesse em atuar no compliance corporativo. 
 
CARGA HORÁRIA 
O curso presencial tem 32h de carga horária, que podem ser realizadas a partir dos 
módulos independentes ou do programa de formação integral. 
 
CONTEÚDO  
 

Módulo 1: Organização do sistema de Integridade (8h)  
 

Legislação Aplicável (4h)  Introdução. Breve panorama histórico e definições. Pilares 
de um Programa de Integridade. Principais leis que 
regulamentam o tema (FCPA/ UK Bribery Act e a Lei 
Anticorrupção Brasileira). 

Estruturação do programa 
(4h)  

Perfil da empresa, riscos e quantidade de controles. 
Independência do sistema de Compliance. Orçamento e 
recursos. Ferramentas de avaliação dos sistemas de 
integridade (Guia Temático Ethos), Pró-Ética e outras 
certificações, como a ISO 37001. Estudo de caso. 

 

Módulo 2: Gestão de Riscos e Código de Conduta (8h)  
 

Avaliação de riscos (4h)  Introdução. Conceitos sobre riscos, impacto e 
probabilidade. Risco residual. Metodologia de análise de 
riscos. Estudo de caso. 

Código de Conduta, regras, 
procedimentos e normas 
(4h)  

 

Introdução. Modelos de políticas e códigos de 
conduta. Elaboração de políticas. Estudo de caso.  

 

 

Módulo 3: Gestão da Integridade (16h)  
 

Canais de denúncia, 
investigações, medidas 
disciplinares (4h)  

Introdução. Conceitos sobre canais de denúncia, 
processos de investigações, comitês disciplinares. 
Estudo de caso.  

Gestão de Terceiros (4h)  Legislação aplicável. Objetivos, funções, definições, 
critérios, categorias da gestão e verificação de terceiros. 
Processo de pesquisa independente. Visitas in loco. 
Programas de educação e desenvolvimento de 
fornecedores, clientes ou parceiros de negócio. 
Elaboração de um processo de verificação de terceiros.  



Comunicação e treinamento 
(4h)  

Introdução; relevância da comunicação; construção da 
Estratégia de Comunicação e Engajamento; definição de 
públicos-alvo internos e externos; pilares de 
treinamento; estudo de caso.  

Gerenciamento de crises (4h)  Introdução. Conceito de gerenciamento de crises. 
Simulação. Estudo de caso. 
 

 
INVESTIMENTO**  
Associados Ethos – Categoria Vivência  
Inscrição gratuita para cinco colaboradores para o programa de formação  
Desconto de 75% para demais participantes  
 
Associados Ethos – Categoria Essencial  
Inscrição gratuita para dois colaboradores para o programa de formação  
Desconto de 25% para demais participantes    

**Para inscrições com pagamento antecipado (até 20/09), desconto adicional de 10%.    

   

  Valor de inscrição para não-

associados    

Inscrições para 
associados   Conexão    

   (15% de desconto)   

Módulo 1: Organização do 
sistema de Integridade (8h)  

R$ 900,00  R$ 765,00  

Inscrição - Módulo 1:  https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-
evento?id=852 

Módulo 2: Gestão de Riscos 
e Código de Conduta (8h)  
 

R$ 900,00  R$ 765,00  

Inscrição - Módulo 2: https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-
evento?id=853 

Módulo 3: Gestão da 
Integridade (16h)  
  

R$1.800,00  R$ 1.530,00  

Inscrição - Módulo 3: https://www.ethos.org.br/conteudo/inscricao-
evento?id=854 

TOTAL DO PROGRAMA  R$ 3.600,00  R$ 3.060,00 

Inscrição Programa 
Completo: 

É necessário inscrever-se em cada módulo 
separadamente. 



 

FORMAS DE PAGAMENTO    

O pagamento poderá ser feito por Boleto Bancário, Transferência Bancária ou Cartão de 

Crédito através do PagSeguro (somente para pessoas físicas).  

*Cada participante receberá por e-mail a confirmação de inscrição logo após a comprovação 

do pagamento.   

DÚVIDAS cursos@ethos.org.br   

DATAS: 

 

Módulo 1: 28/10/2019 – 9h às 18h 

Módulo 2: 29/10/2019 – 9h às 18h 

Módulo 3: 30 e 31/10/2019 – 9h às 18h 

Local: FIEMG 

Avenida do Contorno, 4520 – Prédio Albano Franco – 1º andar  

Funcionários – Belo Horizonte - MG 


