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[Formação on-line] Gestão de Emissões e Precificação de Carbono  
  
Datas e horários  
Às terças-feiras: 24/05; 31/05; 07/06 e 14/06/2022  
Sempre das 19h às 22h40 (horário de Brasília)  
  

Carga horária  
São 16 horas de formação síncrona, ou seja, ao vivo via plataforma Zoom.   

A didática busca equilibrar teoria e prática e envolve palestras e aulas expositivas, 
exercícios individuais, atividades em grupo, debates, simulações de situações.  

Como as aulas são sequenciais (uma é pré-requisito para a próxima), as pessoas que se 
ausentarem terão disponível a gravação da aula pelo prazo de uma semana a partir da 
data da respectiva aula.  

Programação prévia   
A Formação em Gestão de Emissões e Precificação de Carbono abordará alguns dos principais 
instrumentos para o monitoramento e mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE).  
A programação abaixo está sujeita a alterações:  
 

Horário  Dia 1  Dia 2  Dia 3  Dia 4  

19h-20h40  
Monitoramento, relato 
e verificação de 
emissões de GEE  

Gestão e redução de 
emissões de GEE  

Precificação de 
emissões de GEE  

Precificação interna de 
carbono  

20h40-21h  Intervalo  

21h-22h40  
Definindo os limites de 
um inventário de 
emissões de GEE  

Exercício sobre 
gestão de emissões  

Mercado spot de 
permissões de 
emissão de GEE  

Definindo uma 
estratégia para adotar 
um preço interno de 
carbono  

  

Público  
Esta formação é aberta ao público geral interessado no tema e, principalmente, a pessoas 
atuantes e/ou envolvidas em contextos empresariais, independente do setor, envolvidas ou 
responsáveis por agendas socioambientais (sustentabilidade, meio ambiente, clima) e 
planejamento estratégico.  
  

Docentes  
Guilherme Lefèvre e Juliana Picoli  
  

Plataforma e materiais  
A formação acontecerá sempre no mesmo link da plataforma Zoom a ser enviado após 
efetivação da inscrição. Os materiais (apresentações de aulas e outras referências) serão 
compartilhados com a turma por e-mail após cada encontro.  
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Certificado  
A emissão da Declaração de Participação assinada pelo coordenador geral do Centro de Estudos 
em Sustentabilidade da FGV EAESP, depende da presença da/do participante em 80% da 
formação. Por presença no ambiente virtual, entende-se a necessidade de câmera aberta a 
maior parte do tempo.   
  

Investimento, descontos e condições de pagamento  
O investimento para esta formação é de R$ 1.440,00 por pessoa.  

Colaboradora/es de empresas-membro dos projetos do FGVces "Iniciativas Empresariais" e GHG 
Protocol, Alumni FGV e estudantes (com comprovação) têm 20% de desconto. Inscrições em 
grupo (a partir de 3 pessoas) da mesma empresa têm 10% de desconto. Os descontos não são 
cumulativos. Veja mais informações no formulário de inscrição disponível aqui.  

São oferecidas 3 bolsas integrais para esta formação. Veja mais informações no formulário de 
solicitação de bolsas disponível aqui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ces@fgv.br
http://www.fgv.br/ces
http://www.fgv.br/eventos/?P_EVENTO=6038&P_IDIOMA=0
https://survey.fgv.br/jfe/form/SV_2gAS6j0UGFaNMkm?jfefe=new

