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1.  OBJETIVO 

Fornecer diretrizes para a elaboração da agenda de cursos e eventos semestrais, e sua realização. 

2.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

Não tem 

3.   PROCEDIMENTO 

Etapa Descrição da Atividade Responsável 

Elaboração do 
programa de 
capacitação 

dos associados 

Semestralmente levantar a demanda de treinamentos de interesse dos 
associados e elaborar a agenda de cursos, mencionando as datas e 
objetivo dos mesmos e apresentar ao Presidente. 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional 

Escolha dos 
instrutores 

A escolha dos instrutores é feita pelo Assessor de Capacitação 
Profissional, considerando a experiência dos profissionais e os 
resultados das avaliações de cursos anteriores. 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional 

Divulgação dos 
cursos e 
eventos 

Disponibilizar os cursos no site www.sinat.com.br menu “eventos e 
cursos”  e promover as atualizações. Divulgar também no informativo, e-
mail, e outros meios quando for necessário. 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional 

Inscrições 

As inscrições dos cursos e eventos são destinadas aos empresários, 
dependentes, funcionários e contadores das empresas cadastradas no 
Sinat.  
As inscrições podem ser realizadas através do site www.sinat.com.br 
menu “eventos e cursos”, por telefone, por e-mail, pessoalmente ou por 
fax. 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional e 
Colaboradores 

Confirmações 
das inscrições 

As inscrições são confirmadas por telefone antes da  realização do curso 
ou evento. 
 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional  e 
Colaboradores 

Realização do 
Curso 

O curso é realizado pelo instrutor e acompanhado pelo Assessor de 
Capacitação Profissional. 
Durante o curso e/ou evento é entregue o FORM. 26 - Lista de Presença 
para colher as assinaturas dos participantes. 
No final do curso quando houver alteração nos padrões habituais de sua 
realização (Ex: instrutor e local novo) é feita a avaliação através do 
FORM.11 – Avaliação de Cursos e Eventos. Os dados das avaliações 
são tabulados no Relatório de Avaliação de Cursos e Eventos e 
apresentados na Pauta do Presidente. Os mesmos, também serão 
disponibilizados em todos os treinamentos caso tenha manifesto de 
algum participante. 
Os certificados são enviados on-line  aos participantes. 

Assessora de 
Capacitação 
Profissional e 
Colaboradores 

Registro no 
sistema 

Registrar no sistema TCS – módulo “A Receber/Entidade/Razão 
Social/Informações (colocar todos os dados referentes ao que foi tratado 
e colocar a pontuação da milhagem. Colocar também no site do Sinat 
www.sinat.com.br/ilionnet/website/oportunidadesenegocios 

Assessor de 
Capacitação 
Profissional e 
Colaboradores 
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4.  FORMULÁRIOS E MODELOS CORRELATOS  

FORM.11 – Avaliação de Cursos e Eventos 

FORM.26 – Lista de Presença  

 

5.  CONTROLE DE REGISTROS 

Os registros da qualidade gerados pelas atividades deste procedimento são controlados da seguinte 

forma: 

 

Identificação Armazenamento Proteção Recuperação 
Tempo de 

Retenção 
Descarte 

Agenda de 
Cursos e 
Eventos 

 

P:\CAPACITACAO 

Eletrônico 
Acesso livre  

P:\CAPACITACAO\ 

Capacitação 

Profissional\Agenda de 

Cursos\”ano”\Agenda de 

Cursos e Eventos “ano” 

Permanente 

 
-- 

Avaliação de 
Cursos e 
Eventos 

FORM.11 

Sala do Assessor 
de Capacitação 

Profissional 
(armário) 

Pasta Simples 

Acesso livre 
Por data 

Até a tabulação 
dos dados Reciclagem 

Relatório de 
Satisfação dos 
Participantes 
de Cursos e 

Eventos 

P:\CAPACITACAO 

Eletrônico 
Acesso livre 

P:\CAPACITACAO\ 

Capacitação 

Profissional\Cursos e 

Eventos\Relatório de 

Avaliação de Cursos e 

Eventos\”ano” 

Permanente 

 
-- 

Lista de 
Presença 

FORM.26 

Sala do Assessor 

de Capacitação 

Profissional 

(armário) 

Pasta simples 

Acesso livre 
Por data 

 
Ano Vigente 
Ano Anterior 

 

Reciclagem 

 


