
 

PROGRAMAÇÃO PREVIA  
Versão 3.0 

 

21/11/2018 (Quarta-feira) 

Durante o dia 

• Fóruns e colégios  

• Procuradores 

• Contadores 

• TI 

• Comunicação 

08h – Credenciamento 

10h45 às 11h – Coffee break 

12h30 às 13h45 – Almoço 

15h30 às 15h45 – Coffee break 

17h – Saída dos ônibus – Finatec/Hotel 

18h30 – Saída dos ônibus – Hotel/Finatec 

19h – Abertura / Homenagens 

21h – Coquetel Abertura  

22h30 – Saída dos ônibus – Finatec/Hotel 

  

 

22/11/2018 (Quinta-feira) 

08h30 - Saída dos ônibus – Hotel/Finatec 

 

08h45 às 10h45 

Oficina 1   E-Social - Sistema de Escrituração Fiscal Digital das Obrigações Fiscais 

Previdenciárias e Trabalhistas - Como tratar do sistema em um ambiente de Fundação, 

esclarecimentos sobre os eventos, prazos e cronograma. 

Palestrante: Daniel Belmiro – Auditor da Receita Federal.  

 

10h45 às 11h - Coffee break 

 

11h às 12h30 

Oficina 2 Gestão dos Projetos Petrobrás - Regras e interpretações sobre gestão e prestação 

de contas, dos termos de cooperação e como tratar dos contenciosos, devoluções. 

Palestrante: Gerente José Biruel e equipe do CENPES. 

Oficina 3 Acordão de Transparência do TCU.- Esclarecimentos sobre as diversas disposições 

do Acórdão e sues implicações para as fundações e universidades. 

Palestrante: TCU e RS (a confirmar) 

 

11h às 12h30 – Assembleia geral CONFIES / Eleição Biênio 2019/2021 



 

 

12h30 às 14h – Almoço  

14h às 15h45 

 

MESA 1: Uma nova Lei 8.958, uma proposta de revisão - Após 25 anos de sua promulgação, 

tendo sido várias vezes emendada, a atual Lei 8.958 requer uma revisão completa para 

atender ao funcionamento das fundações que se ressentem de uma segurança jurídica para 

o cumprimento de sua missão. 

 

 

15h45 às 16h - Coffee break 

 

16h às 17h45 

 

MESA 2: Indicadores Finalísticos das Fundações de Apoio e os Órgãos de Controle - Uma 

discussão sobre que indicadores finalísticos são representativos de uma fundação de apoio 

para serem observados pelos Órgãos de Controle e Normativos, além dos indicadores 

contábeis que são considerados pelos Ministérios Públicos Estaduais e do DF. 

 

18h – Saída dos ônibus – Finatec/ Hotel 

20h – Saída dos ônibus – Hotel/Finatec 

20h30 -Homenagens 

20h30 às 22h30 – Coquetel Confraternização 

22h30 – Saída dos ônibus – Finatec/ Hotel 

 

  

 

23/11/2018 (Sexta-feira) 

08h30 - Saída dos ônibus – Hotel/Finatec 

 

08h45 às 10h45 

MESA 3: As Fundações de Apoio, a CGU e o TCU discutem a ampliação de entendimentos 

tendo em vista o funcionamento das fundações  - O tema é o de ampliar a discussão com a 

CGU e o TCU sobre os entendimentos já mantidos entre o CONFIES e a CGU em 2017 que 

foram concluídos com o Termo de Entendimento, tendo agora a participação da ANDIFES e o 

CONIF, além do MEC e o MCTI. 

 

10h45 às 11h - Coffee break 

 

 



 

11h às 12h30   

MESA 4: A Inovação, as Universidades e as Fundações: nova formas de ação.  

A nova legislação do Marco Legal incentiva a implantação de ambientes promotores da 

inovação como parte da aliança entre universidade, indústria e governo, a discussão levara 

em conta a posição do governo e casos existentes bem sucedidos. 

 

12h30 às 14h – Almoço  

 

14h às 15h45  

 

MESA 5 : Seção especial sobre as oportunidade da TV CONFIES 

Nessa seção, discutiremos a legitimação das fundações através da divulgação de seu 

trabalho assim como serão conhecidos os premiados do Filme sobre Burocracia e a entrega 

dos troféus e prêmios três melhores. 

 

 

15h45 às 16h - Coffee break 

 

16h às 17h45 

Oficina 4 ANP – Revisão do Regulamento Técnico - Conhecer as mudanças no Regulamento 

Técnico 3 que estão desencadeadas a partir de reivindicação do CONFIES e outras entidades, 

como limite para as despesas acessórias, relatório financeiro, DOA fechada. 

Palestrante: Alfredo Renault – Superitendente de Pesquisa da ANP. 

 

Oficina 5 FINEP – Situação da Reabertura das PC’s – Prestação de Contas 

Negociações com o CONFIES para mitigar os danos as fundações com a cobrança do TCU 

feita a FINEP para reabrir PCs de convênios encerrados.  

Palestrante: Gerente Patrícia Ribeiro - FINEP. 

 

Oficina 6 Governança e Compliance - Técnicas de adoção de sistemas de compliance e 

governance para as fundações de apoio.  

Palestrante: Valério Pedroso – especialista. 

 

18h – Saída dos ônibus – Finatec/ Hotel 

 

 


