
 

CURSO 6 

Preparando a IES para o ambiente do eSocial 
Saiba como preparar sua IES para o ambiente do eSocial, veja os 
principais impactos e ajustes necessários para atender à 
legislação. 
 
 
Duração (Estimada): 30 dias | Carga Horária: 30h | Pré-requisito: Curso livre 
 
Certificado: Os certificados serão emitidos pela ABMES, mediante participação nas 
atividades online e avaliação final. 
 
ABMES - O certificado de curso livre estará disponível online para os alunos que 
participarem do curso e concluírem todos os módulos, bem como efetuarem a 
avaliação final. Farão jus à certificação somente os alunos que acessarem o ambiente 
virtual e participarem de cada um dos fóruns do curso, durante o prazo de realização, 
conforme calendário previamente divulgado. 
 
Público-alvo: gerentes administrativos, controllers, gerentes de recursos humanos, 
responsáveis pela área tributária/fiscal e responsáveis pela folha de pagamento nas 
instituições de ensino superior. 
 
Metodologia: Curso autoinstrucional, executado num ambiente virtual. A metodologia 
será a educação à distância (EAD), por meio da plataforma Blackboard. O aluno conta 
com a flexibilidade de tempo e espaço, podendo desenvolver seus estudos em 
qualquer lugar, de acordo com sua disponibilidade. 
 
Período para inscrições: 15 de agosto a 16 de setembro de 2016. 
 
Período para realização do curso: 21 de setembro a 21 de outubro de 2016. 
 
Conteúdo Programático: 

• Definição, obrigatoriedade e consequências do eSocial; 
• Legislação Trabalhista e o eSocial; 
• Impacto nas unidades de negócio; 
• Ajustes técnicos necessários; 
• Operacionalização do eSocial. 
 



Investimento:  

Básico 
Associado  R$ 499,00 
Não associado  R$ 999,00 

Ex-aluno 
Associado  R$ 399,00 
Não associado  R$ 799,00 

 
Endereço da plataforma: www.abmesvirtual.org.br 
 
Contrato de adesão: 
Clique aqui e faça o download do contrato de Adesão (Arquivo PDF) 
 

 

Instrutor: André Garcia 

Tem formação acadêmica em Marketing, 
Controladoria e Finanças, Qualidade e 
Produtividade, com graduação em 
Ciências Contábeis. Atua no Grupo Marista 
há mais de 8 anos, tendo dedicado 6 à 
direção da rede de colégios e, desde 2014, 
implantando a área de serviços 
compartilhados. Trabalhou com gestão de 
projetos, controladoria e finanças em 
algumas empresas multinacionais dos 
ramos de equipamentos para petróleo, 
autopeças, têxtil, eletrodomésticos, além 
de consultoria e serviço público. 

 

http://www.abmesvirtual.org.br/

