
 

 

PROJETO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM EAD 
 

1. TÍTULO: ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
 

2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DA AÇÃO: ANDRÉ VASCONCELOS DA SILVA 
2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: ABRIL A JUNHO 
2.3. HORÁRIO: ON-LINE - + 2 encontros presenciais 
2.4. CARGA HORÁRIA: 30  
2.5. LOCAL: Pólo de apoio presencial: DDRH 

 

3. CARACTERIZAÇÃO DA CLIENTELA: 
3.1. NÚMERO DE VAGAS: 50 vagas  
3.2. CLIENTELA ALVO: Servidores dos Campus fora de Sede da UFG: Jataí, Catalão e Goiás, bem 
como servidores dos Campus Samambaia e Colemar Natal que tenham interesse. Extensivo a 
bolsistas, estagiários e terceirizados com vínculo empregatício com a UFG. Extensivo aos 
servidores do IFGoiás. 

 

 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
Necessidade de se ofertar ações de capacitação que abranjam um maior número de servidores da 
UFG, incluindo os lotados nos campus fora de sede. 
Proporcionar a otimização de tempo e espaço e recursos financeiros nas capacitações. 

Permitir reflexões dos conceitos inerentes a “boa prática” na administração pública 

Dimensionar os serviços públicos em face dos balizadores legais da atuação da administração 
pública 
Refletir os conceitos básicos, históricos da ética e sua relação com a administração pública. 

 

5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos): os mesmos da ação presencial. 

5.1. GERAIS: Refletir a ética na administração pública, compreendendo como ferramenta de 
promoção e valorização do trabalho. 
5.2.  ESPECÍFICOS: 

Dimensionar os limites históricos da ética e sua relação com a administração pública; 

Compreender a ética em relação aos direitos individuais e coletivos e na administração pública; 

Elementos constituintes da ética na administração pública: regime jurídico dos servidores públicos 

(lei nº 8.112/1990), código de ética e implicações legais. 

 

6. METODOLOGIA: 
6.1. TIPO DE CURSO (PRESENCIAL, A DISTÂNCIA, SEMI-PRESENCIAL): a distância.  

6.2. RECURSOS DIDÁTICOS (RESENHAS, AULA EXPOSITIVA, ETC..): o curso terá uma estrutura em 
UNIDADES onde em cada UNIDADE o participante terá um conteúdo específico para leitura e interpretação 
(textos, vídeo-aulas, trechos de livros ou artigos científicos, material básico da ação) e atividades avaliativas   
(elaboração de textos, questionários, fóruns de discussão).Cada unidade terá duração de no mínimo uma 
semana e no máximo duas semanas. 
As atividades de cada UNIDADE serão disponibilizadas no inicio da UNDIADE com prazo de entrega no fim 
da UNIDADE. O professor formador será o responsável por postar as atividades na plataforma e corrigi-las 
semanalmente, oportunizando feedback para os participantes, bem como será responsável pelo 
preenchimento do diário ( fornecido pela CT&D) 

 

 

 

 



 

 

7.  CRÍTÉRIOS PARA AVALIAÇÃO COGNITIVA  

7.1. PARTICIPAÇÃO / ATIVIDADES NA PLATAFORMA. 

7.2. NOTA IGUAL OU SUPERIOR A 7,0 

7.3. FREQUENCIA MÍNIMA DE 80%: essa freqüência será computada tanto nas atividades on-line como na 
avaliação presencial ou possíveis encontros presenciais. 
7.4. AVALIAÇÃO ESCRITA PARA FINS DE ARQUIVAMENTO: essa avaliação se dará de forma presencial, 
valendo 60% da nota do curso. 
 

 
 

8. RECURSOS MATERIAIS: 
8.1. RECURSOS FÍSICOS (DATA-SHOW, QUADRO, COMPUTADORES) NAS AULAS PRESENCIAIS. 

8.2. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA, CD): * material básico da ação: a ser elaborado pelo 
professor formador da ação. 
* vídeos e/ou slides: elaborados pelo professor ou da web que tecem relação com o conteúdo de 
cada unidade. 

 

 

 

 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A PERÍODO PREVISTO INSTRUTOR 

O conteúdo será o mesmo do curso 
presencial porém organizado numa estrutura 
em UNIDADES,  conteúdo da UNIDADE 1, 
UNIDADE 2, UNIDADE 3, UNIDADE 4., etc. 
Obs: a semana de estudos em EAD terá 
uma carga horária de no máximo 08 horas 
de estudo.  

   

Unidade 1 – A ética: origens e concepções 05 hs 1 semana André 

Unidade 2 – Uma visão selecionista da ética 02 hs 1 semana André 

Unidade 3 – A ética e sua relação com o 

direito constitucional 

05 hs 1 semana André 

Unidade 4 – A Administração Pública: 

dimensões do comportamento ético 

05 hs 1 semana André 

Unidade 5 – Regime Jurídico dos Servidores 

Públicos e o Código de Ética 

10 hs 2 semanas André 

Unidade 6 - Implicações legais  03 hs 1 semanas André 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


