
 

 

PRÁTICAS DE PREVISÃO     
ORÇAMENTÁRIA 

 
UNIDADE FORMAÇÃO IMOBILIÁRIA 

SETOR HABILIDADES ESPECÍFICAS 

CURSO PRÁTICAS DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

CERTIFICAÇÃO PARTICIPAÇÃO 

 

A Prática de Previsão Orçamentária em Condomínios do NUFEI é o curso onde os 

participantes vão potencializar conhecimentos já existentes e ampliar sua visão a 

respeito de finanças, principalmente no tocante a elaboração, análise e 

acompanhamento das previsões orçamentárias. 

O curso é ministrado por Paulo Rocha, profissional do ramo de administração desde 

1976. Seu último trabalho foi na administradora CIPA onde atuou como Gerente de 

Condomínios, Gerente Geral e Gerente de Desenvolvimento e Mercado. Atualmente, é 

professor da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis (ABADI), instrutor no 

SESC/ SENAI e no Secovi Rio, microempresário do ramo imobiliário e atua há alguns anos 

como síndico profissional. Paulo Rocha possui formação Técnica Contábil.  

 

OBJETIVO GERAL: 

Proporcionar ao participante um conhecimento abrangente e sólido sobre previsão 

orçamentária. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Noções sobre Mercado Financeiro;  

 Premissas básicas de uma Peça Orçamentária para o condomínio;  

 A importância do Plano de Contas;  

 Real x Orçado;  

 Ferramentas de gestão do Fluxo de Caixa do Condomínio;  

 Geração de Caixa;  

 Centro de Custos;  

 Orçamento nas Implantações;  

 Como apresentar números. 



 

 

 

METODOLOGIA 

O curso privilegiará uma metodologia interativa entre professores e alunos, por meio de 

aulas expositivas, estudo de casos, discussões em grupo, simulações etc. Os 

participantes terão a oportunidade de trocar situações, corrigir equívocos e encontrar 

respostas para a superação de barreiras do seu dia a dia na gerência de condomínios. 

Tudo isso conduzido pela experiência de professores envolvidos tanto com a teoria, 

quanto com a prática da área. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ASSUNTOS TRABALHADOS 

 

 Mercado Financeiro; 

 Fluxo de Caixa; 

 Previsão Orçamentária; 

 Orçado x Realizado; 

 Orçamento nas Implantações; 

 Técnicas de Apresentação de números. 
 

   

CRITÉRIO DE CERTIFICAÇÃO / AVALIAÇÃO 

Participação mínima em 75% das aulas ministradas 

 

CRITÉRIO PARA INSCRIÇÃO NO CURSO 

Os participantes deverão ter o ensino médio completo 

 

CARGA HORÁRIA: 12 horas. 

 


