
 

PLANO DE ENSINO 

CURSO DE FORMAÇÃO DE NOVOS DIRIGENTES DAS APAES 

 

1. Justificativa 

 

As Organizações da Sociedade Civil (OSCs) em geral e as Apaes, 

especificamente, não se dedicam a administrar no sentido clássico do termo, 

sendo a sua gestão feita com base na intuição e no bom senso, carecendo de 

embasamento técnico em administração para a sua sobrevivência no contexto 

atual.   

Diante disso, a presença de gestores que sejam mais conhecedores dos 

direitos e deveres da instituição se faz cada vez mais importante para sua 

continuidade. 

Nesse contexto, faz-se necessária a realização de um curso de formação de 

novos dirigentes, sendo este, inclusive, de participação obrigatória para os 

candidatos aos cargos de Presidente, Vice-presidente e Diretor Financeiro das 

Apaes nas eleições de novembro de 2019. 

 

2. Objetivo Geral 

 

Possibilitar aos candidatos a dirigentes de Apaes conhecer os conceitos e 

princípios que embasam o Movimento Apaeano; discutir as funções gerenciais 

da administração na perspectiva da teoria de gestão social e das práticas de 

gestão das Apaes e apresentar instrumentos jurídico-institucionais 

indispensáveis à gestão dessas organizações. 

 

3. Objetivos Específicos 

 

✓ Preparar os futuros dirigentes das Apaes para o exercício de suas 

funções, oferecendo-lhes instrumentos indispensáveis a uma boa 

gestão; 



 

✓ Introduzir conceitos básicos de gestão de organizações sociais, 

possibilitando aos futuros dirigentes das Apaes atuarem com 

embasamento técnico; 

✓ Melhorar a gestão das Apaes, tornando-as organizações mais 

eficazes e eficientes. 

 

4. Ementa: 

 

✓ Apresentar o Movimento Apaeano, sua história, características e 

princípios; 

✓ Identificar as características das Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), seus direitos e deveres; 

✓ Apresentar os conceitos básicos de gestão, com ênfase especial na 

gestão de Apaes; 

✓ Detalhar as funções fundamentais de uma gestão eficiente. 

 

5. Perfil do público 

 
O curso destina-se a candidatos a gestores das Apaes e de outras 

Organizações da Sociedade Civil.  

A participação é obrigatória aos candidatos a Presidente, Vice-presidente e 

Diretor Financeiro das Apaes, como requisito indispensável para sua 

candidatura. Aos candidatos para os demais cargos, a participação é facultativa. 

 

6. Carga Horária  

 
O curso ficará disponível para cada aluno matriculado por 40 dias, 

equivalendo a uma carga horária de 40h. Na semana que antecede o início do 

curso, o aluno matriculado terá acesso a uma capacitação no uso do Ambiente 

Virtual de Aprendizagem (AVA). 

 

 

 

 



 

7. Apresentação do certificado para fins de candidatura 

 

Os candidatos a Presidente, Vice-presidente e Diretor Financeiro das Apaes 

deverão se inscrever e encerrar o curso até 20 (vinte) dias antes da eleição a ser 

realizada na sua respectiva Apae, nos termos estabelecidos no art. 58, inciso I 

do Estatuto padrão das Apaes. O certificado de conclusão deverá ser 

apresentado conjuntamente com os documentos arrolados no art. 58, IV do 

Estatuto, como requisito para aceitação da candidatura.  

 

 

8. Nível do Curso 

 

Extensão. 

 

9. Investimento do Aluno 

 

Uma (01) parcela de R$ 90,00, paga no ato de matrícula. 

 
Observação importante: O aluno que abandonar o curso ou for reprovado não 
terá direito a restituição dos valores pagos.  

 

10. Número de Vagas 

 

As vagas para esse curso são ilimitadas. 

 

 

11. Coordenação do Projeto   

 

✓ Coordenação Geral: Maria do Carmo Menicucci (IEP/Uniapae-MG). 

 

✓ Coordenação Pedagógica: Maria Beatriz Gonçalves (IEP/Uniapae-MG) 

 

✓ Coordenação de Tecnologia: Eduardo Marques Duarte – (D&J Tecnologia 

Social e Educacional Ltda.) 
 

 

 

 

 



 

12. Conteúdo Programático   

 
Módulo I: Concepção e Filosofia do Movimento Apaeano 

Conteudista: Eduardo Barbosa 

• História e Estrutura do Movimento Apaeano 

• Missão da Apae 

• Áreas de Atuação das Apaes 

• Programas da Federação das Apaes do Estado de Minas Gerais 

• Espírito Associativo 

• Papel do Dirigente Apaeano 

• Direitos Humanos 

• Pessoa com Deficiência no Brasil – Base Legal 

• Qualidade de Vida da Pessoa com Deficiência 

Módulo II: Obrigações Jurídicas das Apaes 

Conteudista: Maria Tereza F. B. A. Cunha 

• Conceito e Características da Apae 

• Organização Jurídica e Administrativa de uma Apae 

• Lei nº 13.019/2014 

• Responsabilidade dos Dirigentes 

• Processo Eleitoral das Apae 

Módulo III: Gestão das Organizações da Sociedade Civil  

Conteudista: Sérgio Sampaio Bezerra 

UNIDADE I 

• O que é uma Organização da Sociedade Civil - OSC? 

• A Apae é uma OSC? 

• Como gerenciar uma Organização da Sociedade Civil? 

• Como gerenciar uma Apae? 

UNIDADE II 

• Funções de Planejamento e de Organização 

UNIDADE III 

• Funções de Direção e de Controle 

 

13. Metodologia   

 



 

O curso será ofertado em Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), 

customizado para o IEP Uniapae-MG e acessado pela internet.  

O aluno acompanhará o curso por intermédio de computador, tablet ou celular 

conectado à Internet, com áudio habilitado, devendo ter, obrigatoriamente, uma 

conta de e-mail pessoal. O usuário e a senha de acesso serão enviados ao 

endereço eletrônico pessoal do aluno, assim que a matrícula estiver confirmada. 

O material didático será composto por Aulas Virtuais por Módulo, constituídas 

por páginas web interativas, criadas a partir de videoaulas, textos e manuais 

preparados pelos professores conteudistas, com ilustrações, links e outros 

recursos de suporte à aprendizagem. Haverá Atividades Dinâmicas obrigatórias, 

com a finalidade de ajudar o aluno a aferir sua aprendizagem.  

O curso é auto instrucional. As dúvidas e questões dos alunos, postadas no 

Ambiente Virtual de Aprendizagem, serão recebidas e respondidas pelo Suporte 

Tecnológico e Suporte de Conteúdo, em se tratando de dúvidas relativas aos 

temas propostos. 

 

14. Avaliação e Certificação   

 
Para ter direito ao Certificado de Participação emitido pelo IEP Uniapae-MG, 

documento indispensável para o registro de candidaturas, o(a) aluno(a) deverá 

participar integralmente do curso, acessando todos os ambientes, estudando 

todo o conteúdo disponibilizado e fazendo as Atividades de Fixação propostas. 

 

 


