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Como organizar um Curso de Cálculos?
A tarefa de organizar um curso de cálculos judiciais não
apresenta dificuldades. Basta que sejam seguidos os parâmetros indicados
neste pequeno roteiro que elaborei com o objetivo de facilitar o trabalho
de quem vai organizar o evento.
1 - Qual curso vai ser?
O primeiro passo é determinar qual vai ser o curso ou cursos
desejados. Observe que cursos judiciais trabalhistas são bem distintos de
cursos judiciais cíveis, tanto pela metodologia do cálculo quanto pelo
público interessado. Então, defina qual ou quais cursos pretende realizar.
2 - Quando o curso vai ocorrer?
Definido o curso, escolha algumas datas possíveis para o
evento. Lembre-se que as datas não podem ser muito próximas (porque
vai faltar tempo para organizar o evento) nem muito distantes (porque
cursos muito distantes temporalmente não despertam interesse). Sugiro
que o curso seja agendado com 3 meses de antecedência. Normalmente,
um curso fundamental de cálculos tem duração de 12 horas-aula. Então,
serão 3 noites ou, um dia e um período do dia seguinte. Por exemplo, é
possível realizar um curso numa sexta-feira no período da tarde e noite e
sábado pela manhã. Escolha, então, algumas datas e combine comigo a
data escolhida.
3 - A infraestrutura necessária...
O que se exige de infraestrutura é, em parte, decorrente do
curso escolhido e do potencial número de participantes. Observe que
grande número de participantes positivamente pode baratear bastante o
valor das inscrições e negativamente prejudicar o efetivo aprendizado. De
qualquer modo, não há limites para o número de participantes eis que é
possível preparar adequadamente qualquer curso de cálculos para o
número de participantes. A infraestrutura começa pela definição do local
em que o curso será ministrado. Quanto maior o local, maiores serão as
despesas de locação e isso tem de ser levado em consideração. Definido o
local, os participantes deverão ter material para apontamentos,1
calculadora (simples) e sua caneta. Caso se opte por um curso realizado
com o auxílio de computadores, é preciso reduzir o número de
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Todos os cursos contam com apostila que é remetida pouco antes do evento para ser copiada e distribuída aos
participantes. Os apontamentos são feitos nas apostilas.
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participantes, principalmente porque o nível operacional varia muito de
pessoa para pessoa e pessoas com pouco conhecimento de planilhas
eletrônicas ou podem atrasar os demais ou ficarem atrasadas. É possível,
por exemplo, programar 2 cursos em seqüência. Um deles voltado à teoria
do cálculo judicial e outro voltado à prática do cálculo em si sendo que
apenas para o segundo se haveria de especificar os pré-requisitos
necessários para a participação. Havendo opção pelo uso de
computadores é preciso verificar com a locadora o tipo de máquinas e que
programas devem estar instalados. A sugestão que dou para tal caso é a
locação de uma sala de computadores em alguma escola de informática.
Para qualquer curso se faz necessário ter à disposição o quadro branco
com as respectivas canetas de escrita. Também é recomendável ter à
disposição um projetor multimídia. Os projetores podem ser locados e o
tempo de utilização pode ser maximizado.2 Além da infraestrutura física é
preciso contar com intervalos para descanso (cofee break).
4 - Os custos esperados
Evidentemente, organizar um curso de cálculos em qualquer
região do Brasil terá custos. Os custos que devem ser esperados e que são
determinantes para a realização de um evento são: a) honorários do
ministrante; b) despesas de locomoção;3 c) despesas de hospedagem; d)
despesas de infraestrutura; e) outras despesas incorridas na realização do
evento.4 Do total de despesas e da esperada rentabilidade do evento sai o
valor de cada inscrição. Considerando que as despesas dos itens a até d
são as mais significativas, elas servem de parâmetro para a fixação do
valor das inscrições e definem também o número mínimo de
participantes. Elas estabelecem aí o ponto mínimo a partir do qual o
evento se torna economicamente viável.
5 - Das inscrições
O valor das inscrições, como mencionado, é definido depois da
quantificação dos custos esperados. Todavia, é importante considerar a
faixa normal de preço deste tipo de evento. Em geral, o número mínimo
de inscritos para viabilização de um evento é de 5 pessoas e 10
participantes tornam o evento rentável. Evidentemente, o organizador
pode decidir se pretende fazer um evento com fins lucrativos ou se
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Ou seja, não é preciso contar com o projetor o tempo todo.
Normalmente, considerando as distâncias neste país continental, é preciso prever passagens aéreas.
Estas outras despesas podem apresentar dificuldades específicas para totalização porque podem não se
manifestar preliminarmente. É o caso das despesas de telefone que podem aumentar sem que se saiba quanto
ou, despesas de correio e impressão caso se decida em fazer uma divulgação maior do evento.
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pretende tornar o evento mais acessível para os que vão participar. De
qualquer modo, é possível contar com valor para cada inscrição em torno
de 2 salários mínimos.
5 - Dicas úteis
a) Terceirizar o coffe break pode economizar e livrar a
organização de um trabalho extra. Uma padaria pode ser uma boa opção
porque, em geral, o serviço dos hotéis é bem mais caro.
b) O ministrante do curso não vai a passeio ou turismo. O hotel
não precisa ser luxuoso; basta que tenha adequadas condições de estadia.
c) A compra antecipada das passagens aéreas pode representar
considerável economia nos custos.
d) Para a divulgação, talvez um cartaz seja mais eficiente do
que folders. Um cartaz bacana pode ser impresso em uma copiadora com
custo bastante acessível e pode ser afixado nos locais de trânsito dos
possíveis interessados. Por exemplo, o curso de cálculos cíveis é de
interesse para advogados, contadores e economistas, além de peritos
judiciais que querem aprimorar seus conhecimentos. No site, no mesmo
endereço de onde foi baixado este documento tem um modelo disponível
com as sugestões para um cartaz.
e) Tentar a intermediação de entidades de classe pode não
funcionar porque, em geral, há interesse financeiro em jogo.

Espero assim, que este roteiro possa ser útil e que sirva de
estímulo para a realização de um ou mais eventos aí, próximo de onde
você reside.
Um abraço
Marcos Kruse

