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Compliance Social Nacional e 
Internacional:

Gestão de Projetos, Relacionamento com Stakeholders e 
Licença Socioambiental para Operar

23 e 24 de outubro de 2018
Das 8h30 às 17h30

Câmara de Comércio Brasil Canadá
(Rua do Rocio, 220. Vila Olímpia, São Paulo)

R$ 950,00 16h
(com certificado)

O curso tem como objetivo capacitar profissionais de diversas 
áreas e negócios, com subsídios teóricos e práticos, de forma a 
permitir uma visão completa do processo de gestão de projetos 
socioambientais e relacionamento com stakeholders, bem como 

do processo de licenciamento sob o viés socioambiental. A 
abordagem terá como benchmarking a compliance nacional e 

internacional da sustentabilidade: aspecto econômico (custos, 
prazos etc), ambiental (mitigação de impactos, prevenção etc) e 

social (responsabilidade social empresarial, mitigação de 
impactos sociais, gestão de stakeholders etc).  O curso conta 

com a participação de quatro professores e renomados 
profissionais na área jurídica e de projetos, tendo a participação 

de um canadense, professor titular do centro de pesquisa na 
área de recursos naturais e energia. O aprendizado será 

dinâmico, conjugando o perfil e a experiência destes 
profissionais.  
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Conteúdo Programático

Módulo 1 - Requisitos Jurídico-Ambientais:

Este módulo servirá para contextualizar e compreender o conjunto 
de políticas direcionadas a promover a tutela socioambiental, 
como forma de propiciar as bases concretas da sustentabilidade 
do desenvolvimento, mediante adequação das condutas e 
escolhas privadas às necessidades sociais.

Para tanto, propomos o estudo do arcabouço legal relacionado 
aos seguintes temas:

Ÿ Licenciamento socioambiental

Ÿ O EIA/RIMA como técnica de avaliação de impactos 
socioambientais no âmbito do licenciamento

Ÿ Audiência pública

Ÿ Conflitos institucionais

Ÿ Relação com o Ministério Público

Ÿ Gestão Ambiental Pública

Ÿ Regularização fundiária

Ÿ Organismos responsáveis

Ÿ Zoneamento municipal

Para o desenvolvimento dos temas acima, serão utilizados 
estudos de casos específicos.
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Programático:

Conteúdo 

Conteúdo Programático

Módulo 2: Gestão de Projetos e Relacionamento com 
Stakeholders:

Entendendo e aplicando as normas e políticas do módulo 1, o 
módulo 2 permitira ao profissional melhor gerir as áreas que 
compõem um projeto sob o a visão socioambiental: 

Ÿ Gerenciamento de Escopo Socioambiental

Ÿ Gerenciamento de Tempo: do ponto de vista dos prazos 
socioambientais

Ÿ Gerenciamento de Custos Socioambientais

Ÿ Gerenciamento de Qualidade das Entregas Socioambientais

Ÿ Gerenciamento de Recursos Humanos inerentes ao escopo 
socioambiental

Ÿ Gerenciamento das Comunicações: especialmente com o 
stakeholders e shareholders

Ÿ Gerenciamento das Partes Interessadas

Ÿ Gerenciamento de Investimento Social Privado Legal e 
Voluntário

Ÿ Gerenciamento de Riscos Socioambientais

Ÿ Gerenciamento das Aquisições Socioambientais

Ÿ Gerenciamento da Integração de todas as áreas acima 
relacionadas

Neste curso, o plano de gerenciamento de projetos, sob o enfoque 
socioambiental e relacionamento com stakeholders, será 
apresentado tendo como premissa a exemplificação de casos de 
sucesso e de fracasso, aplicável ao contexto dos alunos, 
simulando um workshop real.



Professores

Drª. Grace Ladeira 
Garbaccio

Advogada, administradora, Sócia do Es-
critório Ricardo Carneiro Advogados As-
sociados. Professora convidada da Fa-
culdade de Direito da Universidade Laval, 
em Quebec/Canadá e da Business Scho-
ol da Universidade Católica Portuguesa 
de Porto, Portugal; Palestrante do Semi-
nário Ética, Compliance e Risco Opera-
cional em Brasília; Executiva com larga 
experiência profissional internacional e 
nacional em empresas, tais como Vallou-
rec (headquarter), Vallourec&Sumitomo, 
Saint-Gobain, Anglo American e Votoran-
tim Energia; Professora das disciplinas de 
Compliance, Gestão Ambiental e de Pro-
jetos em Instituições de Ensino Superior, 
tais como FIA, ESPM, IDP, PUC/MG, Ces-
mac e CAD; Doutora e Mestre em Direito 
pela Universidade de Limoges/França, re-
conhecido no Brasil pela UFSC. Formada 
em Direito pela UFMG e em Administr-a
ção pela Fundação João Pinheiro/UEMG. 
Membro da UBAA – União Brasileira da 
Advocacia Ambiental. Parceira da Rede 

Dr. Ricardo Carneiro

Advogado graduado e Mestre em Direito 

Youpper Insights.

Econômico pela Faculdade de Direito da 
Universidade Federal do Estado de Minas 
Gerais (UFMG). Especializado em Direito 
Ambiental e Minerário e de Energia, milita 
na área há mais de 25 anos. Ex-professor 
de Direito Econômico na Faculdade de 
Direito da UFMG. Ex-professor assistente 
de Direito de Energia e de Direito Ambien-
tal da Faculdade de Direito da PUC/MG. 
Ex-professor de legislação ambiental nas 
Faculdades Promove. Ex-Conselheiro do 
Conselho Municipal de Meio Ambiente de 
Belo Horizonte – COMAM. Ex-assessor 
da Presidência da Fundação Estadual do 
Meio Ambiente – FEAM. Ex-Assessor Ju-
rídico e Superintendente de Política Am-
biental da Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel – SEMAD/MG. Professor de Direito 
Ambiental no Centro de Atualização em 
Direito – CAD e nas Faculdades Milton 
Campos. Membro da Comissão de Di-
reito Ambiental da OAB/MG. Membro da 
União Brasileira da Advocacia Ambiental 
– UBAA.
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https://www.linkedin.com/in/grace-ladeira-garbaccio-904b6219/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/ricardo-carneiro-bb659362/?originalSubdomain=br
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Professores

Valéria Lapa

Comunicóloga com mais de 20 anos 
de carreira nas áreas de comunicação, 
marketing, relações institucionais, desen-
volvimento social e sustentabilidade nos 
segmentos B2B, B2C e ecossistema de 
impacto social. Graduada em Jorna -lis
mo pela Universidade de Mogi das Cru-
zes (UMC), pós-graduação em Relações 
Públicas e Gestão Organizacional pela 
Escola de Comunicações e Artes da Uni-
versidade de São Paulo (ECA-USP), com 
especializações internacionais em Corpo-
rate Communication pela George Brown 
College (Toronto, Canadá) e Aberje-Syra-
cuse University (Nova Iorque, EUA). É só-
cia-proprietária da Youpper Insights, con-
sultoria de inteligência em comunicação, 
marketing e relacionamento. Faz parte 
da Rede Narrativas – Comunicadores de 
Causas e desenvolve projetos de Terapia 

Dr. Christophe Krolik
(direto do Canadá)

Comunitária Integrativa.

Professor da Universidade Laval/Québec/
Canadá; titular do Centro de Pesquisa e 
Inovação Goldcorp em Direito dos Recur-
sos Naturais e Energia (DRNE); Participa 
de diversos projetos, tais como Índice do 
Risco Social (setor minerário); Relatório 
sobre a exploração dos hidrocarbonetos e 
comunidades locais e regionais etc. Mes-
tre e Doutor em Direito pela Universidade 
de Limoges/França.

https://www.linkedin.com/in/val%C3%A9ria-lapa-9215121a/?originalSubdomain=br
https://www.linkedin.com/in/christophe-krolik-8b793a14b/


Palestrante
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Dra Mônica Sapucaia 

Doutora e mestre em direito político e 
econômico pela Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, especialista 
em administração pública pela 
fundação Getúlio Vargas; advogada, 
atualmente coordenadora executiva da 
pós graduação do IDP-SP. Consultora 
sobre Compliance de Gênero.



9

Investimento

Valor: R$950,00
Curso de 16h com certificado

Faça sua inscrição enviando uma mensagem para o e-mail:

recepcao.sp@rcarneiroadvogados.com.br

Com o nome completo, e-mail, telefone, endereço, 
atividade profissional, empresa, motivo pelo qual quer 

particular do curso, como ficou sabendo e comprovante de 
pagamento.

Dados bancários da Youpper Insights para pagamento: 
Banco Bradesco
Agência: 134-1

Conta Corrente: 27502-6
CNPJ: 27502553/0001-07
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