
 

PROJETO DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO EM EAD 
 
 
1. TÍTULO: CURSO DE NOÇÕES DE LICITAÇÃO PÚBLICA E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

 
 
2. IDENTIFICAÇÃO 
2.1. COORDENADOR DA AÇÃO:  
2.2. PERÍODO DE REALIZAÇÃO: JUNHO DE 2012 
2.3. HORÁRIO: CURSO ON-LINE + 02 ENCONTROS PRESENCIAIS 
2.4. CARGA HORÁRIA: 15 horas  
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. 

Na presente ação o intuito é poder dar noções sobre direito administrativo para que os servidores 
possam desempenhar melhor suas atividades dentro da instituição, podendo tomar suas decisões 
mais conscientemente com base nos princípios e normas jurídicas. 
 

 

 
5. OBJETIVOS DO CURSO (gerais e específicos): 
5.1. GERAIS 
 
Introduzir o estudo do Direito Administrativo, enfocando a disciplina ao longo do curso como base 
teórica e prática para capacitar os Servidores Técnico-Administrativos da UFG na compreensão 
global da legislação aplicada a eles. Formar servidores conscientes dos seus deveres e direitos no 
que tange a Administração Pública. 
 
5.2.  ESPECÍFICOS  

a) Apresentar as noções gerais acerca da disciplina e do conceito, objetivos e estrutura da 
Administração Pública; 
b) Identificar os poderes da Administração Pública; 
c) Analisar o regime jurídico administrativo, abordando os princípios administrativos; 
d) Examinar os atos administrativos e as formas de controle; 
e) Expor o regime dos servidores públicos e suas leis específicas; 
f) Elucidar sobre as fases e princípios do processo administrativo; 
g) Tornar inteligível o estudo das legislações dos servidores públicos federais, em especial 
das IFES. 
 
 



 

 

 

6. METODOLOGIA: 
6.1. TIPO DE CURSO (TELEPRESENCIAL, 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 início da UNIDADE 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, APOSTILAS) NAS AULAS TELEPRESENCIAIS. 

8.2. MATERIAL DIDÁTICO (APOSTILA, CD): * material básico da ação: a ser elaborado pelo 
professor formador da ação. 
* vídeo-aulas: onde o professor da disciplina explicará todo o conteúdo programático para os 
participantes. 
* vídeo-aulas com slides: elaborados pelo professor e relacionados com o conteúdo de cada 
módulo. 

 
 

9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

ITEM H/A PERÍODO PREVISTO INSTRUTORE
S 

MÓDULO I 
 
1 – Licitação Pública  

 Conceito, finalidade e objeto da 
licitação; 

 Sujeitos à licitação; 

 Princípios regentes do procedimento 
licitatório; 

 Obrigatoriedade da licitação e suas 
exceções (Inexigibilidade e dispensa) 

 Licitações diferenciadas para 
microempresas e empresas de pequena 
porte e privilégio as empresas nacionais; 

 Comissões de licitação; 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giovana 



 

 Fases do procedimento licitatório; 

 Recursos 

 Tipos de licitação e suas modalidades; 

 Normas gerais aplicáveis às licitações e 
às contratações de serviços de 
publicidade (Lei 12.232/2010); 

 Sistema de registro de preços; 

 Alienação de bens pela administração 
pública; 

 Anulação e revogação da licitação; 

 Abordagem de pontos importantes do 
processo licitatório no âmbito da UFG. 
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PRIMEIRA E 
SEGUNDA SEMANA 

Guimarães de 
Miranda e 
Tancredo 
Elvis Santos 
Silva 

MÓDULO II 
 
2 – Contratos Administrativos  
 
Conceito de contrato administrativo e contrato 
da administração; 
Objeto e características gerais dos contratos 
administrativos; 
Prerrogativas de direito público da 
administração contratante – cláusulas 
exorbitantes; 
Cláusulas necessárias; 
Duração do contrato; 
Teoria da Imprevisão; 
Formas de extinção e sanções; 
Principais contratos administrativos; 
Convênios administrativos; 
Consórcios públicos; 
Abordagem de pontos importantes quanto a 
contratos administrativos firmados no âmbito 
da UFG. 
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Terceira Semana 

 
 
 
 
Giovana 
Guimarães de 
Miranda e 
Tancredo 
Elvis Santos 
Silva 
 
 

 


