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1. FINALIDADE  

1.1 Estabelecer pressupostos, conceitos e políticas de educação corporativa para 
orientação dos participantes e para desenvolvimento de programas internos e 
externos de treinamento, que visem atender necessidades de formação, 
aperfeiçoamento e complementação profissional dos recursos humanos da 
Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC. 

2.  ÁREA GESTORA  

Diretoria de Administração e Finanças. 

3. CONCEITUAÇÃO 

3.1 SÍNCRONO 

Que ocorre na mesma hora, simultaneamente, em tempo real. 

3.2 ASSÍNCRONO 

Que ocorre em outro momento. 

4. COMPETÊNCIAS 

4.1 Compete à Diretoria Executiva aprovar os pressupostos e a política de 
educação corporativa da EBC. 

4.2  Compete à Gerência de Educação Corporativa: 

I. acompanhar o contexto da educação corporativa; 

II. propor políticas e pressupostos para a educação corporativa da EBC; 

III. propor programas, ações e eventos de educação corporativa; 

IV. elaborar previsão orçamentária dos programas e ações de educação 
corporativa; 

V. gerenciar o orçamento da educação corporativa, utilizando os recursos 
conforme orientação do Planejamento Estratégico e atendendo as 
necessidades da Empresa e de seus funcionários; 

VI. elaborar e implementar o Levantamento de Necessidades de 
Desenvolvimento; e 

VII. manter cadastros relativos à educação corporativa e produzir as 
informações gerenciais necessárias à gestão do processo e à tomada de 
decisão por parte dos gestores e executivos. 
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5. PAPEL DA EDUCAÇÃO CORPORATIVA  

5.1 Desenvolver ações de capacitação para os profissionais da EBC, promovendo 
valores e contribuindo para a realização da missão da Organização. 

6. PRESSUPOSTOS: 

6.1 São pressupostos da educação corporativa na EBC: 

I. compatibilizar os interesses da Empresa, substanciados pelo Planejamento 
Estratégico com as necessidades levantadas; 

II. promover e estimular a formação de pessoal especializado, necessário às 
atividades de radiodifusão, comunicação pública e serviços conexos; 

III. garantir acesso às ações destinadas a cada público; 

IV. otimizar o orçamento, atendendo ao máximo possível de demandas; 

V. estabelecer critérios adequados de participação nos programas;  

VI. constituir um processo de educação que transcenda a sala de aula e 
permeie a Organização; e  

VII. propiciar a elevação dos padrões de qualidade, autoestima e valorização 
profissional, além de influenciar positivamente o desempenho das atividades 
da EBC.  

7.  PÚBLICO-ALVO 

7.1 As ações de educação da EBC se destinarão prioritariamente à capacitação de 
pessoal administrativo, técnico e gerencial. 

7.2 Dentro das possibilidades de estrutura e recursos, ações de educação serão 
oferecidas a pessoal da Rede Nacional de Comunicação Pública e a outros 
públicos, admitido o compartilhamento de custos, outras formas de parceria e 
ação social gratuita. 

8. DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES 

8.1 Desenvolvimento Interno - quando se tratar de competência instalada que 
necessite de multiplicação e ampliação, contando com experiência, material e 
profissionais internos, podendo contar, ainda, com contribuição complementar 
de profissionais e entidades externas para viabilizar sua produção. 

8.2 Desenvolvimento Externo - quando se tratar de competência ainda não 
desenvolvida/adquirida de interesse da organização, contando com a 
contratação de ações, recursos e profissionais externos. 
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9. MODALIDADES 

9.1 Presencial - ocorre em espaço físico destinado ou adaptado para o evento de 
aprendizagem, contando com a presença de instrutor, facilitador, multiplicador, 
palestrante ou orientador. 

9.2 A Distância - realizada pelo próprio participante com apoio de mídias, tais 
como: material impresso, vídeo, áudio, computador e internet, podendo contar 
com ação auxiliar síncrona ou assíncrona de tutor, instrutor, monitor ou 
palestrante. 

9.3 No Local de Trabalho - realizada em ambiente de trabalho com orientação 
prévia ou dada por multiplicador. 

9.4 Mista - quando houver mescla de ações concatenadas, presenciais, a distância 
e no local de serviço. 

10. TIPOS DE AÇÃO 

10.1 Curso - série de atividades sobre um ou vários temas, que articula um 
conjunto de objetivos de aprendizagem, de conteúdos programáticos e de 
técnicas didáticas, sendo conduzido por professor ou instrutor. 

10.2 Oficina - evento de natureza prática, em que os participantes serão 
instrumentalizados para uma determinada atividade, conduzida por 
multiplicador ou instrutor. 

10.3 Seminário - evento para aprofundamento de temas, identificação de 
problemas e sua análise, apresentação de informações pertinentes, recepção 
de comentários, críticas e sugestões sobre o tema, conduzido por 
especialista. 

10.4 Encontro - poderá ser considerado como atividade educativa desde que seja 
planejado com atividades educacionais que visem atualização ou 
aperfeiçoamento. 

10.5 Jornada - trabalho intensivo sobre determinado produto ou serviço, 
envolvendo a capacitação de grande número de funcionários em curto 
período de tempo, conduzida por multiplicadores. 

10.6 Palestra - apresentação formal conduzida por um especialista sobre 
determinado tema. 

10.7 Debate - discussão entre especialistas sobre um determinado tema após 
breve exposição de conceitos. 

11.  CORPO DOCENTE 

11.1 As ações de educação corporativa poderão contar com: 
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I. Instrutor – profissional com formação e capacidade reconhecida para 
condução de atividades pedagógicas e didáticas; 

II. Palestrante – autoridade em conhecimentos e temas de interesse; 

III. Tutor – profissional preparado para orientar alunos em ações pedagógicas 
a distância, síncronas ou assíncronas; 

IV. Multiplicador – profissional com conhecimento reconhecido, capaz de 
orientar oficinas e ações de aprendizagem no serviço; e 

V. Facilitador – profissional que viabiliza a realização de discussões, 
levantamentos, grupos de foco e outros trabalhos que necessitem 
coordenação de grupos. 

12. INFORMAÇÕES 

12.1 As informações sobre educação corporativa estarão sistematizadas em 
normas e serão divulgadas na Intranet Corporativa, por material impresso e 
por  outros meios, conforme a conveniência, abrangendo: 

I. a conceituação da educação corporativa; 

II. o detalhamento de seus programas; 

III. o catálogo de ofertas com os cursos desenvolvidos internamente, 
presenciais e a distância, e cursos contratados, presenciais e a distância, 
de oferta constante; 

IV. cursos contratados no mercado e de oferta eventual; 

V. conteúdos prévios e complementares; 

VI. indicações de bibliografia, recursos audiovisuais e sites que complementem 
e/ou auxiliem na formação técnica, administrativa e gerencial; 

VII. normas, orientações e documentos para os públicos se beneficiarem das 
ações; e 

VIII. a escola virtual e os cursos em ambiente web. 

13. PROGRAMAS 

13.1 Os Programas de Educação Corporativa da EBC serão estratégias para 
atender os grandes temas de formação dos profissionais, identificados a partir 
da perspectiva estratégica da Organização, sendo orientados por normas 
próprias que indicarão públicos, escopos, ações previstas, direitos, 
obrigações e formas de participação. 
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13.2 Os Programas a serem oferecidos, a seguir relacionados, tiveram seus 
conteúdos identificados a partir das discussões do Planejamento Estratégico 
e das análises técnicas feitas, e terão seus procedimentos divulgados à 
medida que forem desenvolvidos: 

I. Programa de Desenvolvimento Técnico; 

II. Programa de Desenvolvimento Administrativo; 

III. Programa de Desenvolvimento Gerencial; 

IV. Programa de Capacitação Didática; 

V. Programa de Pós Graduação; e 

VI. Programa de Idiomas. 

13.3 A participação em programas de aperfeiçoamento, especialização, pós-
graduação, nível superior e idiomas, será autorizada somente para os 
empregados indicados ou selecionados que assinem termo indicando seu 
compromisso em permanecer na empresa pelo período equivalente ao dobro 
da duração do programa, a partir da data de conclusão do mesmo. 

13.3.1 Caso o empregado, por iniciativa própria, se desligue da Empresa antes de 
findado o compromisso, deverá reembolsar os valores investidos pela EBC 
no programa a ele financiado. 

 
 


