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I CURSO DE GOVERNANÇA E COMBATE À CORRUPÇÃO NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: A EXPERIÊNCIA EUROPEIA
O Curso de Governança e Combate à Corrupção na Administração Pública: A Experiência
Europeia é uma iniciativa do Instituto Europeu, da Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa, da RMCA Consultoria Acadêmica e Jurídica (RMCA) e do Instituto Brasileiro de
Contratações Públicas (IBCP). O curso surge diante da preocupação de oferecer a capacitação, o
aperfeiçoamento e a atualização dos alunos/servidores públicos para prevenir e combater a
corrupção dentro da Administração Pública.
Desse modo, a análise comparada e estruturada na experiência europeia é importante pois
oferece mecanismos e ferramentas que podem e devem ser adotadas no do ordenamento
jurídico brasileiro, de forma que o aluno possa incorporar o aprendizado adquirido pelo aluno
em seu cotidiano de trabalho.
CARGA HORÁRIA
O curso tem uma duração de 7 (sete) dias, do dia 12 a 20 de setembro de 2019, desconsiderando
o final de semana. As aulas têm a duração de 9h30 às 13h30, totalizando 40 (quarenta) horasaula, sendo dividida em 30 (trinta) horas-aula presenciais e 10 (dez) horas-aula de visitas a
instituições.
METODOLOGIA
Durante o curso serão desenvolvidos aspectos doutrinários, legislativos, jurisprudenciais e
práticos acerca do tema do combate à corrupção a partir de uma análise comparada entre o
direito brasileiro, português e europeu. Cada aula terá seu método específico definido pelo(a)
professor(a) para uma melhor abordagem da temática.
PUBLICAÇÃO DO ARTIGO
Ao final do curso serão definidas pelos próprios alunos temáticas para a entrega de um artigo
científico entre 35.000 e 40.000 caracteres, para avaliação por double blind peer review(revisão
pelos pares), que procederão a uma análise quanto à forma e ao conteúdo.
O artigo deve ser entregue via e-mail, até às 23h59 (horário de Lisboa), no dia 20 de dezembro
de 2019 (prazo final). Após a avaliação dos artigos e aqueles que forem aprovados serão
publicados em e-book com ISBN português.
INSCRIÇÕES
A inscrição pode ser feita através do link: https://rmcaconsultoria.com/combate-corrupcaoadm-publica-experiencia-europeia/
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INVESTIMENTO
O curso tem o valor de 900€ (novecentos euros) e para os parceiros do IBCP o valor é de 800€
(oitocentos euros). Os participantes do curso têm direito a:
a) Aulas presenciais no “I Curso de Governança e Combate à Corrupção na Administração
Pública: a Experiência Europeia", com 40 horas, certificado pelo Instituto Europeu da FDL;
b) Visitas institucionais[1];
c) Coffee break durante as aulas;
d) Publicação de artigo em e-book com ISBN português, conforme os critérios de avaliação;
e) Material referente ao Curso;
f) Coquetel de abertura e encerramento;
PAGAMENTO
O valor do curso pode ser pago à vista ou dividido em duas parcelas. Em caso de pagamento à
vista deve-se efetuar o pagamento quando do recebimento da fatura, que será enviada por email após o preenchimento do formulário de inscrição online.
Para o parcelamento deve-se efetuar o pagamento da primeira parcela quando do recebimento
da fatura. A segunda parcela deve ser paga dois meses após à inscrição, desde que esse prazo
seja até dia 28 de agosto de 2019.
Será utilizada a plataforma de pagamento Transferwise[2] para a concretização do pagamento à
distância, seja à vista ou parcelado.
Em caso de desistência não há devolução do valor pago.
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
· A turma será confirmada com 30 (trinta) dias antes do início do curso ou assim que alcançar o
número mínimo de 20 inscritos para a abertura da turma.
· O conteúdo programático e as visitas técnicas podem ser alterados para melhor adequação
do Curso.
· O corpo docente ainda será confirmado e depende da disponibilidade do (a) professor (a),
bem como para incluir ou alterar professores.

[1] Aguarda confirmação das instituições.
[2] Serão enviadas as orientações para efetuar o pagamento via Transferwise.
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Programa Provisório
12 de setembro de 2019
15h30: Recepção e Cadastramento dos alunos;
16h00: Apresentação da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
AULA INAUGURAL: SISTEMA EUROPEU DE COMBATE À CORRUPÇÃO
16h30: Aula Inaugural – O papel da União Europeia contra Fraude e Corrupção na
Administração Pública
19h00 – 21h00: Coquetel de Boas Vindas
MÓDULO I: CORRUPÇÃO NOS CONTRATOS PÚBLICOS
13 de setembro de 2019 (sexta-feira)
9h30 – 11h00: Como combater a Corrupção nos Contratos Públicos?
11h00 – 11h15: Intervalo
11h15 – 12h45: Contratação Transparente e o Programa de Integridade
16 de setembro de 2019 (segunda-feira)
9h30 – 18h00: O Tribunal de Contas e a Fiscalização dos Contratos Públicos
Programação a ser realizada em parceria com o Tribunal de Contas
MÓDULO II:COMBATE À CORRUPÇÃO POR MEIO DA DEFESA DA CONCORRÊNCIA
17 de setembro de 2019 (terça-feira)
9h30 – 11h00: A defesa da concorrência como mecanismo de prevenção à corrupção na
Administração Pública
11h15 – 12h45: Mesa de Debates: A defesa da Concorrência nos Contratos Públicos a partir de
uma ótica comparada
15h30 – 17h30: Visita à Autoridade da Concorrência – a Atuação conjunta da Autoridade da
Concorrência e do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção (IMPIC)
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MÓDULO III: ENFORCEMENT E COMPLIANCE NA PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO
18 de setembro de 2019 (quarta-feira)
11h15 – 12h45: Enforcementdas normas internacionais anticorrupção: a experiência europeia
de prevenção da corrupção.
14h30 – 15h45: A criação de programas de Compliance versus a ausência de transparência da
Administração Pública
15h45 – 16h00: Intervalo
16h00 – 17h30: Mesa de Debates: Instrumentos de combate à Corrupção no Brasil e em
Portugal
MÓDULO IV: NOVAS TECNOLOGIAS NO COMBATE À CORRUPÇÃO
19 de setembro de 2019 (quinta-feira)
9h30 – 12h00: A utilização da tecnologia Blockchain na prevenção da corrupção
15h30 – 17h30: Visita ao Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP)–
Ministério Público de Portugal
MÓDULO EXTRA
20 de setembro de 2019 (sexta-feira)
9h30 – 11h30: Oficina para redação de artigo científico
12h00: Entrega dos certificados
13h30 – 15h30: Coquetel de Encerramento

ORGANIZAÇÃO
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