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Prezado(a) Sr.(a.), 

 

Agradecemos seu interesse em nossos programas de ensino e lhe cumprimentamos pela iniciativa de buscar 

o seu aperfeiçoamento profissional.  

 

Você está recebendo o programa do curso Aperfeiçoamento em Seguros, Previdência e Saúde 

Suplementar da Escola Nacional de Seguros. Nele você encontrará todas as informações sobre o curso e 

outros detalhes. 

 

Na oportunidade, gostaríamos de ressaltar que você poderá realizar sua inscrição sem a necessidade de 

participar do processo seletivo no programa completo e no módulo I. Nos módulos II e III, o processo seletivo 

compreende análise curricular. Desta forma, solicitamos a realização de sua inscrição em nosso site e o envio 

do curriculum vitae atualizado. Após o recebimento, nossa equipe dará prosseguimento às atividades 

necessárias ao andamento do processo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 DIRETORIA DE ENSINO SUPERIOR  

www.funenseg.org.br/aperfeicoamento  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.funenseg.org.br/aperfeicoamento
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 

 

A ESCOLA NACIONAL DE SEGUROS  

 

Fundada em 1971, a Escola Nacional de Seguros tem a missão de desenvolver o mercado de seguros através 

da geração e difusão de conhecimento e da capacitação de profissionais. A Instituição atende às necessidades 

dos profissionais brasileiros através da educação continuada, ajudando-os a enfrentar um mercado com forte 

competitividade. 

 

Desde a sua criação, a Escola vem contribuindo com o desenvolvimento da indústria do seguro ao oferecer 

programas educacionais, apoiar pesquisas técnicas, publicar vasta gama de títulos e promover eventos. Nesse 

período, também vem se notabilizando pela troca de experiências com instituições de ensino do Brasil e 

exterior, através de convênios de cooperação técnica. 

 

Com sede no Rio de Janeiro, ela conta com outras 13 Unidades para manter o elevado padrão de qualidade 

de ensino e ratificar sua condição da maior e melhor Escola de Seguros do Brasil. 

 

Em 2005, a Entidade obteve parecer favorável do Ministério da Educação – MEC para ministrar, no Rio de 

Janeiro, o Curso Superior de Administração com Linha de Formação em Seguros e Previdência, o primeiro do 

País com essas características. Assim, ela confirmou seu comprometimento com a alta qualificação de 

profissionais para um setor que vem se tornando cada vez mais complexo. 

 

 

 

OBJETIVO 

O objetivo do Curso de Aperfeiçoamento em Seguros, Previdência e Saúde Suplementar será fornecer aos 

participantes consolidação e aperfeiçoamento do seu conhecimento técnico em seguros, previdência privada 

aberta e saúde suplementar. 

 

PÚBLICO-ALVO 

Funcionários com conhecimento básico de seguros das companhias seguradoras e profissionais que atuam – 

ou pretende atuar – em empresas, instituições e entidades que fazem parte do mercado de seguros. 

 

 

ESTRUTURA CURRICULAR 

O curso terá duração total de 208 horas, distribuídas em três módulos. A duração estimada do curso é de oito 

meses: 

• As aulas serão ministradas duas vezes por semana, no período noturno, com 4 horas de duração; 

• Cada módulo terá duração aproximada de dois meses; 

• Os módulos 1, 2 e 3 serão separados por períodos de recesso de aproximadamente um mês. 
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GRADE CURRICULAR 

Disciplinas 
Cargas horárias 

(horas) 

Módulo I – Fundamentos para Seguros e Previdência 68 

1. Cenários Econômicos 8 

2. Matemática Financeira e Atuarial 16 

3. Contratos de Seguro, Previdência e Saúde Suplementar 12 

4. Direito do Consumidor e Qualidade dos Serviços 12 

5. Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros, Previdência 
Privada Aberta e Saúde Suplementar 

8 

6. Operações em seguros 12 

Módulo II – Produtos de Seguro, Previdência Privada Aberta 
e Saúde Suplementar 

68 

7. Seguros de Pessoas 12 

8. Seguros Patrimoniais 16 

9. Seguros de Auto 16 

10. Previdência Privada Complementar Aberta 12 

11. Saúde Suplementar 12 

Módulo III – Gestão em Seguros 72 

12. Estatística Aplicada a Seguros e Previdência 16 

13. Contabilidade Gerencial em Seguros 12 

14. Gestão de Projetos 12 

15. Negociação e Gestão de Conflitos 12 

16. Técnicas e Métodos para Apresentações 12 

17. Jogos de Negócios 8 

Total 208 

 

AVALIAÇÃO 

Para ter direito à certificação, o aluno deverá cursar com assiduidade e ser aprovado, obrigatoriamente, em 

todas as disciplinas do curso.  

 
São critérios essenciais para aprovação: 

 
a) Notas mínimas de 7,0 (sete) para cada disciplina, para as atividades teóricas e práticas;  

b) Frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento). A frequência será apurada em cada disciplina 

e devidamente registrada em diários de classe.  

 
As avaliações de rendimento escolar serão realizadas por meio de prova escrita e/ou por trabalho. Em cada 

disciplina haverá pelo menos uma avaliação de rendimento escolar individual. Quando a avaliação se der por 
meio de prova escrita, esta ocorrerá em data previamente agendada na programação do curso.  
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Àquele que perder a prova de primeira chamada será oferecida uma outra de segunda chamada, a ser realizada 

nas dependências da Escola, em data e hora divulgadas pela Coordenação Acadêmica. A ausência do aluno, 
nesta prova de segunda chamada, equivalerá à atribuição de nota 0 (zero). 

 

CERTIFICAÇÃO 

Serão fornecidos os seguintes certificados: 

 Certificado por módulo concluído pelo aluno com observância dos critérios de frequência e 

aproveitamento definidos pela Escola Nacional de Seguros; 

 Certificado de Curso de Extensão Aperfeiçoamento em Seguros, Previdência e Saúde Suplementar 

para o aluno que tiver obtido a certificação nos três módulos componentes do curso. 

 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO BÁSICO  

Cenários Econômicos (8 horas) – Fundamentos para a análise de conjuntura. Cenários econômicos 

internacionais. Cenário econômico brasileiro. 

Matemática Financeira e Atuarial (16 horas) - Juros simples. Montantes compostos. Taxas: 

nominal, proporcionais, reais ou efetivas, equivalentes. Descontos. Anuidades postergadas e 

antecipadas. Equivalência e valor do dinheiro no tempo. Séries de pagamento. Métodos do valor atual 

e da taxa de retorno. Taxas internas de retorno. Tábuas de mortalidade. Seguros e Rendas. 

Contratos de Seguro, Previdência e Saúde Suplementar (12 horas) – Sistema jurídico brasileiro 

e relação com o mercado de seguros. Elementos jurídicos do contrato de seguro. Redação de clausulados 

e coberturas de seguro. Contratos individuais e de adesão. Pontos de atenção nos contratos de seguro 

e previdência. 

Direito do Consumidor e Qualidade dos Serviços (12 horas) – Introdução. O Código de Defesa 

do Consumidor e a atividade seguradora. Aspectos relacionados às formas de comercialização. Aspectos 

relacionados ao uso de canais eletrônicos. Diferenciação através da entrega de serviços. Padrão de 

excelência nos atendimentos. Tratamento de falhas e recuperação da confiança do cliente. 

Fundamentos e Estrutura do Mercado de Seguros, Previdência Privada Aberta e Saúde 

Suplementar (8 horas) - Disposições constitucionais referentes ao setor de seguros e a competência 

privativa da União para legislar e fiscalizar as atividades securitárias. Decreto-lei 73/66 - os agentes do 

setor de seguros e suas atribuições. Lei 4.594 e o Código Civil: o corretor de seguros: regulamentação, 

direitos, deveres e responsabilidades; obrigações e direitos do segurado e do segurador. O sistema de 

saúde suplementar brasileiro e marcos legal e regulatório. Estrutura do mercado de seguros brasileiro. 

Principais relacionamentos institucionais.  

Operações em Seguros (12 horas) – Processos de Seguradoras. Gestão de operações e de 

processos. Cadeia de valor e cadeia de suprimentos. Principais tipos de sistemas de informação. 

Indicadores-chave para os processos primários. 

Seguros de Pessoas (12 horas) –Principais tipos de seguro de pessoas. Tipos de contrato de seguro. 

Coberturas e assistências. Diferenças de precificação entre seguros individuais e seguros coletivos. 

Cálculo de excedente técnico. Principais indicadores de gestão de carteiras. 

Seguros Patrimoniais (16 horas) - Conceitos de seguros de propriedades. Seguros de riscos de 

engenharia (obras civis e instalação e montagem). Seguros de garantia (BID, GOC, Performance Bond, 

Alop). Seguros para grandes riscos - riscos nomeados e operacionais. Seguros para máquinas e 

equipamentos. Seguros para petróleo. Seguros de lucros cessantes e paralisação de produção. 
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Seguros de Auto (16 h/a) - Visão do mercado de seguros de Auto no Brasil. Subscrição de riscos - 

conceito e processo. Desenvolvimento de produtos. Avaliação de resultados. Tarifação (precificação). 

Política e processo de aceitação. Estrutura dos contratos de seguros - condições gerais. Aspectos da 

regulação de sinistros. 

Previdência Privada Complementar Aberta (12 horas) – Previdência social e previdência privada. 

Tipos de plano. EAPP e EFPC. Principais produtos de previdência privada. PGBL, VGBL, produtos 

educacionais, produtos de ciclo de vida. Rendas anuais. Regime de tributação. Benefícios fiscais. Taxas, 

despesas e carregamentos - tipos e formas de cobrança. Previdência empresarial. Tipos de contrato. 

Gestão financeira - visão comparativa com os principais produtos financeiros. Cálculo de excedente 

técnico. Principais indicadores de gestão de carteiras.  

Saúde Suplementar (12 horas) - Mecanismos de financiamento para a saúde suplementar. Atividade 

seguradora no ramo Saúde. Riscos inerentes ao seguro-saúde. Questões relevantes: evolução 

tecnológica e envelhecimento populacional. Aspectos da regulação de sinistros. Principais indicadores 

de gestão de carteiras. Panoramas nacional e internacional do setor de saúde suplementar. 

Estatística Aplicada a Seguros, Previdência e Saúde Suplementar (16 horas) - Definição, 

conceito e aplicação de Estatística. Análise de dados. Inferência. Aplicação à análise de desempenho de 

carteiras. Aplicação à segmentação de clientes. 

Contabilidade Gerencial de Seguros (12 horas) - Contabilização das operações de seguros, 

previdência e resseguro. Provisões técnicas. As demonstrações contábeis. O balanço patrimonial. A 

demonstração do resultado do exercício. Principais indicadores utilizados no mercado de seguros. 

Gestão de Projetos (12 horas) - Conceitos básicos. Ferramentas e metodologias para gestão eficaz de 

projetos. Ciclo de vida, fases e etapas. Complexidade e incerteza. Fatores de sucesso e insucesso em projetos. 

Qualificação e quantificação por valor esperado dos riscos. Estratégias e plano de respostas aos riscos. 

Planejamento de reservas. Ferramentas para elaboração e acompanhamento de projetos. 

Negociação e Gestão de Conflitos (12 horas) – O processo de negociação. Ética e negociação. 

Tipos e abordagens na negociação. O processo de negociação. A gestão de conflitos. 

Técnicas e Métodos para Apresentações (8 horas) – Planejamento de apresentações. O uso de 

ferramentas visuais. O apresentador e o ambiente de apresentação. 

Jogos de Negócios em Seguros (8 horas) – Integração de conhecimentos através de dinâmicas 

com simulação de ambiente competitivo de negócios de seguros. 

 

MATERIAL DIDÁTICO E AMBIENTE EAD  

MATERIAL DIDÁTICO 

Ao início de cada módulo o material didático produzido pelos docentes para cada disciplina será disponibilizado 

no ambiente EAD. O conjunto de slides e apostilas terá formato PDF. 

Caberá aos alunos, se assim desejarem, imprimir o material de cada disciplina para acompanhar as aulas. 

 

 AMBIENTE EAD  

O ambiente foi criado com o objetivo de disponibilizar diversas atividades de interação e comunicação, tais 

como: 
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• Informações e referências importantes do curso (manual do aluno, regulamentos, horário etc.); 

• Encaminhamento e postagem de avisos; 

• Disponibilização dos conteúdos trabalhados pelo docente em sala de aula; e 

• Ferramentas de comunicação com a coordenação do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

Obs.1: as turmas serão confirmadas em até 1 dia útil após o término das inscrições. 

O cancelamento que se caracteriza pela desistência do aluno antes da realização de qualquer disciplina, 

obedecerá ao disposto no contrato.  

Na falta de "quórum" na opção escolhida o candidato poderá participar da análise de perfil para outros cursos 

disponíveis ou solicitar restituição integral do valor pago, que será feita no prazo de 15 dias úteis. 

 


