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�Decreto nº 6.170/2007, de 25/07/2007

Contexto
Nova legislação sobre convênios:
- Decreto 6.170/2007

- Portaria interministerial 127 com alterações

Demanda para a 
ENAP

Elaboração de cursos, nas modalidades presencial e a distância, para 
capacitar gestores e executores de recursos oriundos de transferências 
voluntárias da União

Nome do curso Gestão de convênios e de contratos de repasse

DADOS DA REALIZAÇÃO

�Decreto nº 6.170/2007, de 25/07/2007

�Portaria Interministerial  nº 127, de 29/05/2008

�Sistema de Convênios - SICONV

Parceria Secretaria de Assuntos Estratégicos da Pre sidência da 
República e  ENAP

�projeto de capacitação dos gestores públicos estaduais e municipais e 
dirigentes e técnicos de ONG que atuam na região da Amazônia Legal.

Prioridade de 
atendimento

Solicitação da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República

Período 01 a 05 de dezembro de 2008

Modalidade Oficina

Participantes

Professores indicados por:
•Escola de Governo do Mato Grosso (MT)
•Escola de Governo do Maranhão (MA)
•Escola de Governo do Tocantins (TO)
•Escola de Administração Pública do Amapá (AP)
•Escola de Governo de Roraima (RR)
•Escola Municipal de Administração Pública (RR)
•Secretaria de Estado de Planejamento e Desenvolvimento Econômico (AM)
•Fundação Escola do Servidor Público do Estado do Acre (AC)
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OBJETIVOS DA OFICINA

� oferecer uma primeira aproximação dos professores com o conteúdo do
curso elaborado pela ENAP, adequado à nova normatização que rege a
gestão de convênios e de contratos de repasse;

� discutir o curso, no que se refere ao conteúdo e às estratégias de
aprendizagem, contribuindo para a sua melhor adequação à realidade dos
órgãos e entidades que gerem e executam convênios e contratos deórgãos e entidades que gerem e executam convênios e contratos de
repasse.

OBJETIVOS DA ENAP

� garantir que a versão final do curso ofertado a partir de 2009 pudesse, de fato,
atender à realidade do seu público-alvo, elegendo como ponto de partida a
Amazônia Legal.
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AVALIAÇÃO DA OFICINA

1. OFICINA FOI IMPORTANTE ESPAÇO DE APRENDIZAGEM

Para os participantes

-por promover espaço de discussão aprofundada de tópicos relacionados 
ao tema das transferências voluntárias com os facilitadores da oficina; 

- por possibilitar a contribuição com sugestões e críticas para a 
metodologia e conteúdo do curso. 

2. OFICINA FOI A PRIMEIRA AÇÃO PARA ENFRENTAR O DESAFIO DE CAPACITAR O PÚBLICO-ALVO DESTE CURSO

3. ENAP ESPERA QUE AS ESCOLAS DE GOVERNO CAPACITEM OS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO E UTILIZAÇÃO DE

RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS: SERVIDORES ESTADUAIS, MUNICIPAIS E MEMBROS DE

ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS. 

Para a ENAP

- por experimentar estratégias de aprendizagens ainda não utilizadas em 
cursos, como o café com debate; 

- por construir um formato de oficina a ser utilizado para validação de 
curso (conteúdo e metodologia) com facilitadores. 


