
 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

Projeto de curso / ação de capacitação 

 

1. Título: Excelência no atendimento. 

 

2. Identificação 

2.1. Coordenador do curso/ação de capacitação: CT&D 

2.2. Período de realização:  NO SITE 

2.3. Horário: NO SITE 

2.4. Carga horária: 20 horas. 

2.5. Local:NO SITE 

 

3. Caracterização da clientela: 

3.1. Número de vagas: 25 

3.2. Clientela alvo: Servidores técnico-administrativos e docentes que trabalham com atendimento interno e externo ou 

que pretendem se capacitar com qualidade no atendimento. Extensivo a bolsistas, estagiários e terceirizados com 

vínculo empregatício com a UFG. 

 

 

4. Justificativa 

As instituições e os servidores têm se preocupado cada vez mais com a qualidade serviços prestados. Da mesma forma, 

o cidadão tem almejado à eficiência destes serviços. o atendimento é o “cartão de visita” e o profissional que trabalha 

tanto no atendimento ao usuário interno quanto externo tem que esta bem preparado para atender com excelência.  

A procura por capacitação por parte dos servidores que atuam nesta área é constante e evidencia a necessidade de 

oferecer um curso que atenda a esta demanda e traga novos conceitos e práticas que auxiliem a atuação do servidor 

frente às necessidades do usuário.  

O curso trará conceitos, práticas e posturas que tem sido utilizada por instituições públicas para atingir o objetivo de 

prestar um atendimento de qualidade.  

Ao final do curso o participante será capaz de atuar com excelência no atendimento e introduzir novas práticas ao 

ambiente de trabalho com o objetivo de diminuir conflitos, simplificar o processo de atendimento e atender com mais 

praticidade o usuário. 

 

5. Objetivos do curso/ação de capacitação (gerais e específicos): 

5.1. Gerais 

Apresentar novos conceitos e práticas que auxiliam na excelência do atendimento no serviço público. 

5.2.  Específicos  

 Expor conceitos sobre o atendimento, o servidor público e o cidadão; 

 Auxiliar na aplicação eficiente de novas ferramentas de atendimento; 

 Propor soluções para viabilizar a excelência no atendimento. 

 

 

6. Metodologia: 

6.1. Modalidade: presencial 

6.2.  Recursos didáticos: aulas expositivas: teorias, conceitos, estudos de casos e dinâmicas de grupo. 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                    
 

 

 

7.  Critérios para avaliação cognitiva: 

7.1. Participação / atividades em sala 

7.2. Nota igual ou superior a 7,0 

7.3. Frequência mínima de 80% 

7.4. Avaliação escrita (ou impressa) para fins de arquivamento 

 

 

8. Recursos materiais: 

8.1. Recursos físicos: Data-show, PC, e quadro. 

8.2. Material didático: Apostila e textos para estudo. 

 

 

9. Conteúdo programático 

Item H/a Instrutor 

1. Conceitos:  
1.1 Atendimento. 
1.2 Serviço público.  
1.3 Cidadão-usuário. 
1.4  Excelência. 
1.5  Eficiência. 

2h Maria Tereza Tomé de Godoy 

2. Noções de ética no atendimento. 2 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

8. A excelência no atendimento:  
8.1 Postura na comunicação, 
8.2 Postura no atendimento,  
8.3 Solução eficiente das demandas do 

cidadão e institucional,  
8.4 Direitos e deveres do usuário. 

4 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

9. Noções de organização e controle: 
9.1 Técnicas organizacionais.  
9.2 Programa 5S. 

12 h Maria Tereza Tomé de Godoy 

 


