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Curso: 

Preparação de Preparação para a Aposentadoria 

 

Objetivo: 

O objetivo é impulsionar o programa de preparação para a aposentadoria dos segurados 

do seu RPPS, disseminar a cultura previdenciária e cumprir as diretrizes previstas e 

exigidas no Manual do Pró-Gestão. 

São disponibilizadas 12 (doze) palestras para serem utilizadas no programa local de 

preparação para a aposentadoria, quantas vezes forem necessárias, nos seus eventos 

presenciais. 

As palestras são ministradas por professores experientes e qualificados, com temas 

relevantes e inerentes à essa importante transição da atividade à inatividade. 

 

Público-alvo: 

O programa contempla palestras específicas para os servidores públicos e é destinado aos 

RPPS - Regime Próprio de Previdência Social que desejem impulsionar o programa de 

preparação para a aposentadoria dos seus segurados. 

 

Carga Horária:  

Palestras de 20 a 40 minutos, de acordo com o tema. 

 

Temas: 

 

Tema 1 – Organização e funcionamento do RPPS  

• Parte 1 – Estrutura Jurídica do RPPS 

• Parte 2 – Práticas relativas à aposentadoria 

 

Tema 2 – Regras e cálculo de aposentadorias 

• Parte 1 – Aposentadoria por tempo de contribuição 

• Parte 2 – Outras Aposentadorias 

 

Tema 3 – Acúmulo de benefícios 

• Parte 1 – Limitações constitucionais  

• Parte 2 – Aplicabilidade do art. 24 da EC 103 

 

Tema 4 – Planejamento Financeiro 

 

Tema 5 – Aspectos sociais e psicológicos da aposentadoria 

• Parte 1 – Qualidade de vida e saúde do aposentado 

• Parte 2 – Roda da vida 

• Parte 3 – Projeto de vida 

 

Tema 6 – Qualidade de vida e saúde do aposentado 

• Parte 1 – Aspectos sociais na aposentadoria 

• Parte 2 – Aspectos psicológicos na aposentadoria 
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Professor(es): 

 

Cecília Xavier 

Graduada em Terapia Ocupacional com especialização (SBGG) e mestrado (UFMG) na 

área da gerontologia e saúde mental. Fundou a empresa Trampolim 60+, focada em 

preparar pessoas para a longevidade e para a aposentadoria. Possui grande experiência 

clínica (19 anos), é empreendedora social, palestrante e produtora de conteúdos digitais. 

Atualmente é membro da diretoria da SBGG-MG (Sociedade Brasileira de Geriatra e 

Gerontologia) 

 

Douglas Tanus Amari Farias de Figueiredo 

Diretor Técnico da ABCPREV. Procurador de carreira no RPPS de Indaiatuba, 

palestrante e professor. Possui especialização em Regime Próprio de Previdencia Social 

pela Faculdade Damásio, MBA em Gestão Pública e em Direito Processual Civil pela 

PUCAMP. 

 

Edevaldo da Silva Fernandes 

Diretor Técnico da ABCPREV, palestrante e professor. Economista, com Mestrado em 

Gestão de Planos e Fundos de Previdência pela Universidad de Alcalá – Espanha, Pós-

graduado em Banking pela Universidade Mackenzie e cursando o MBA USP Esalq em 

Data Science e Analytics. Presidiu os Institutos de Previdência dos Servidores Públicos 

de São Paulo (2003/2005), do Distrito Federal (2013/2015) e a Fundação Libertas 

(2015/2020), foi Diretor de Assuntos Atuariais, Contábeis e Econômicos da PREVIC 

(2010/2013) e fundou a Escola de Formação Previdenciária.   

 

Tiago Alves de Oliveira 

Consultor Jurídico da ABCPREV, Advogado, palestrante e professor. Possui 

especialização em Direito Constitucional pelo Damásio Educacional com extensão em 

Direito Público pela Universidade Santiago de Compostela 

 

 


