
 

   Apresentaçãoão 
 

 

 

 

 

O Instituto Esafi foi fundado há 28 anos, em 1990, com a proposta de se tornar 

uma referência em capacitação para todo o Brasil, com foco essencialmente na 

Administração Pública brasileira.  

 

Seu fundador, o professor Eliacir Santos de Almeida, serviu ao governo do 

Estado do Espírito Santo por mais de trinta anos.  

 

Ao longo desse tempo, percebeu uma lacuna no serviço público, em relação a 

capacitação e treinamento dos servidores. Daí, nasceu a idéia de criar uma 

instituição que prestasse esse tipo de serviço, fornecendo treinamentos 

atualizados e que contemplassem assuntos bastante próximos do cotidiano 

desses profissionais. 

  
 
 
 
À época da fundação, o próprio professor compunha o quadro docente do Instituto Esafi, atuando na área 

das finanças públicas. Hoje, já são mais de sessenta professores que compõem o corpo docente da escola, 

atuando em diversas áreas do conhecimento. 

 

E para dar conta de toda a demanda e possibilitar a realização de projetos cada vez maiores, o Instituto 

Esafi dividiu-se em três organizações especializadas. Tudo isso, para prover o que há de melhor em cada 

linha de serviços.  

 
 
 
 
  

Professor Eliacir Santos de Almeida, fundador 
e diretor geral do Instituto Esafi 



 

Cursos s in company 

 

 

Os cursos in company do Instituto Esafi são planejados sob medida para cada órgão, atendendo suas 

demandas específicas. O conteúdo é focado na área de interesse, facilitando a discussão de temas 

relevantes. Todos os cursos oferecidos na grade de programação da Esafi estão disponíveis para o formato 

in company, porém, a partir de um diagnóstico, é possível formatar treinamentos que possam aprofundar a 

temática.  

 

A confecção das propostas é precedida de criterioso levantamento de necessidades, junto às áreas 

envolvidas, de modo a permitir que a seleção dos temas, a elaboração do material, o enfoque e os 

exemplos utilizados sejam reconhecidos e assimilados pelos participantes, bem como, ser aplicáveis no 

cotidiano das atividades do órgão.  

 

As aulas são ministradas nas instalações do próprio órgão ou em locais terceirizados para treinamento. Os 

benefícios para este formato de treinamento são inúmeros. Podemos elencar alguns, conforme segue 

abaixo: 

 

 Cursos personalizados, adequados ao órgão; 

 Economia de tempo, pois há adequação da agenda dos participantes; 

 Custo reduzido; 

 Estudo de casos voltado para temas de interesse; 

 Possibilidade de discussão aberta sobre temas da instituição pública;  

 Acompanhamento do próprio órgão com relação à aprendizagem.  

 

Agradecemos à oportunidade de apresentar nossa proposta enfatizando alguns pontos que, cremos, sejam 

os maiores diferenciais quando falamos em cursos e treinamentos para a área Pública no Brasil: 

 

 A larga experiência de nossos Instrutores não só na apresentação de Cursos e Treinamentos, como 

principalmente, pela vivência em cargos de alta relevância para grandes e renomadas instituições 

públicas; 

 

 A imagem e a biografia de sucesso da ESAFI, tendo treinado mais de 40.000 servidores, 

contribuindo há 26 anos para o desenvolvimento das instituições da área pública no Brasil. 
 

 

 

 
 

Neste documento propomos a realização do curso In Company com o tema:  

 
“AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA ACESSO À APOSENTADORIA DE QUE 

TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013”. 
 
 
  

 
 
 



 

 
Proposta IC Nº 648.011.2019 

Vitória/ES, 28 de novembro de 2019.  
 
AO  
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO – TRT7 
A/C: Dra. Thais Evangelista Fernandes Brito – Diretora da Divisão de Saúde    
 
 
TEMA: 

 
“AVALIAÇÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA PARA ACESSO À APOSENTADORIA DE QUE 

TRATA A LEI COMPLEMENTAR Nº 142/2013”. 
 
OBJETIVOS: 

 
Compreender a sistemática de avaliação biopsicossocial de pessoas com deficiência para acesso à 
aposentadoria de que trata a Lei complementar nº 142/2013; Apresentar e discutir a fundamentação legal 
que embasa o processo de avaliação e concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência; Apresentar e 
discutir as interfaces entre a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde – CIF, a 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da Organização das Nações Unidas e a Lei Brasileira 
de Inclusão da Pessoa com Deficiência; Apresentar, discutir e utilizar o Índice de Funcionalidade Brasileiro 
aplicado para fins de classificação e concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência – IF-BrA. 
 
 
PÚBLICO ALVO: 

 
Médicos peritos, assistentes sociais e assessores jurídicos. 
 
CARGA HORÁRIA: 

 
16 (dezesseis) horas em 02 (dois) dias consecutivos, com 08 (oito) horas diárias.  
 
MINISTRANTE: 

 
PROFESSOR: DR. MIGUEL ABUD MARCELINO – CURRICULO RESUMIDO 
Mestre em Saúde Pública e Meio Ambiente pela Escola Nacional de Saúde Pública - ENSP/FIOCRUZ, área de 
concentração em Epidemiologia Ambiental (2008). Especialista em Medicina do Trabalho pela Universidade 
do Rio de Janeiro - UNIRIO (2000). Especialista em infectologia, com residência médica em doenças 
infecciosas e parasitárias pela Faculdade de Medicina de Petrópolis (1984) e título obtido junto à Sociedade 
Brasileira de Infectologia (1986). Graduado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (1981). Professor Assistente da Faculdade de Medicina de Petrópolis, com atuação no Núcleo de 
Informação, Políticas Públicas e Inclusão Social - NIPPIS, uma parceria entre a COPPEX-FMP/FASE e o 
LIS/ICICT-FIOCRUZ. Perito Médico Federal aposentado, com experiência em gestão e planejamento na área, 
além de atuação como conteudista e instrutor em capacitações locais, regionais e nacionais sobre 
benefícios previdenciários e assistenciais voltados para pessoas com deficiência. Sua experiência está 
concentrada nas áreas de políticas públicas para pessoas com deficiência e funcionalidade reduzida desde 
2005, Medicina Previdenciária e Saúde do Trabalhador desde 1998, ensino e assistência envolvendo Saúde 
Coletiva, desde 1994 e Infectologia, desde 1982. 
 
http://lattes.cnpq.br/7825167659212137 
 



 

 
ESTRUTURA PROGRAMÁTICA:  

 
1. Ambientação: 
1.1 – Dinâmica de apresentação, levantamento de expectativas e registro de percepções e conceitos iniciais 
dos participantes. 
 
2. Contextualização: 
2.1 – Breve histórico do movimento pelos direitos das pessoas com deficiência.  
2.2– O direito à aposentadoria no contexto geral dos direitos das pessoas com deficiência. 
 
3. Panorâmica dos marcos legais e normativos sobre o tema: 
3.1 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
3.2 – Convenção sobre os Direitos das Pessoas com deficiência. 
3.3 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. 
3.4 – Lei 8.213/1991. 
3.5 – Lei Complementar nº 142/2013. 
3.6 – Decreto nº 8.145/2013. 
3.7 – Portaria Interministerial AGU/MPS/MF/SEDH/MP nº 1/2014. 
 
4. Compreendendo as interfaces entre: 
4.1 – Classificação Internacional sobre Funcionalidade, Incapacidade e Saúde (OMS/2001). 
4.2 – Convenção sobre os Direitos da Pessoas com Deficiência (ONU/2006). 
4.3 – Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Brasil/2015). 
 
5. Compreendendo o Índice de Funcionalidade Brasileiro aplicado para fins de classificação e concessão 
da aposentadoria da pessoa com deficiência – IF-BrA 
5.1 – Avaliação médico pericial (história clínica). 
5.2 – Avaliação social (história social). 
5.2 – Identificação das funções corporais acometidas (impedimentos). 
5.3 – Identificação de barreiras externas. 
5.4 – Pontuação dos níveis de independência funcional. 
5.4 – Aplicação do modelo linguístico Fuzzy. 
5.5 – Cálculo do Escore dos Domínios e Pontuação Total. 
5.6 – Classificação da Deficiência como Leve, Moderada ou Grave. 
 
6. Exercícios de fixação e avaliação conjunta do conteúdo aprendido. 
 
7. Avaliação do curso e encerramento. 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 

 
O conteúdo programático poderá ser adaptado/ajustado de acordo com a necessidade do 
Contratante, através de teleconferência entre o Demandante e o Ministrante. 
 
 
METODOLOGIA: 

 
Aulas expositivas e práticas. 
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Cordialmente,  
 
 
 
NINA RODRIGUES 
Gerência de Relações Institucionais | Esafi Escola 
(27) 3224 4461 e 99954 2946. 

 
Quantidade de Participantes:  
De 01 (um) até 20 (vinte) participantes. 
 

Carga horária:  
16 (dezesseis) horas.  
 

Data sugerida de acordo com a disponibilidade do 
Ministrante: 
16 e 17 de dezembro de 2019.  
 
Horário: 
A combinar. 
 
Local de Realização:  
Auditório/Sala com recursos audiovisuais: Notebook, 
projetor multimídia e flip-chart, cedidos pelo 
Órgão/Empresa Contratante. 
 
Dados da Empresa: 
Instituto Esafi Consultoria, Treinamentos & Eventos 
Ltda. 
CNPJ: 21.338.446/0001-09 
Av. Carlos Gomes de Sá – Nº 335 – Sala 01 – Bairro 
Mata da Praia – Vitória/ES – CEP: 29.066-040 
 
Dados Bancários: 
Caixa Econômica Federal:  
Agência: 1564  
Conta Corrente: 3797-9   
Código de Operação: 003 
 
 
 

Informações Adicionais 
 

Investimento 
 

 
O valor do investimento para a turma descrita nesta 
proposta é de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), 
estando inclusas as seguintes despesas: 
 

 Planejamento e adequação do curso às 
necessidades do cliente; 

 Honorários, passagens aéreas, traslado terrestre, 
hospedagem e alimentação do Ministrante;  

 Material didático (apostila); 
 Material de Apoio: Pasta contendo bloco para 

anotações e caneta; 
 Certificado de participação; 
 Encargos Sociais e Tributários incidentes. 
 

Validade da proposta: 

 30 (trinta) dias. 

Forma de pagamento: 

 Em até 07 (sete) dias corridos, após a emissão da 

Nota Fiscal.  

 O curso será considerado contratado pela Esafi   

mediante apresentação da Nota de Empenho 20 (vinte) 

dias corridos antes da data início do treinamento.  

 


