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RESUMO

O presente projeto de aplicaQao em EAD visa preencher a

acuna existente entre as exig6ncias da legislaQao pertinente e

sua aplicagao pelos gestores federais no que tange ds compras

governamentais. Utilizando-se das novas tecnologias da

nformaQao e das comunica96es exlstentes no mercado.

pretende promover a aproximaQao da legislaQao com o dia-a-

dia dos gestores. Objetiva alcangar os seguintes resultados: a)

capacitar os alunos no fema Licita96es e Contratos; b)

promover a interagao entre gestores dos diversos 6rgaos, a fim

de compartilhar experi6ncias e solu96es para os problemas

relacionados ao temal c) desenvolver metodologias de ensino-

aprendizagem focadas na viv6ncia do aluno em EADS d)
contribuir para o aprimoramento da gestao publica

Palavras-chive: licitaQ6es. contratos, projeto de aplicagao

educagao corporativa, organizag6es pOblicas



ABSTRACT

This project aims at implementing EAD in bridging the gap
between the requirements of relevant legislation and its

implementation by federal managers with respect to
government procurement. Using the new information

technologies and communications in the market, aims to

promote the approximation of legislation with the day-to-day

managers. It aims at achieving the following results: a) train

students in the subject Procurement and Contracts, b) promote

the interaction between managers from different organs in order

to share experiences and solutions to problems related to the

topic, c) develop methods of teaching and learning focused on

the student's experience in distance learning. d) contribute to

the improvement of public management.

Keywords: auctions. procurement, project implementation

corporate education, public organizations
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I Just ficativa

A Controladoria-Gerd da Unigo (CGU), instituigao onde exerQO o cargo de

Analista de FinanQas e Controle, 6 6 orgao federal responsavel por assistir direta e

imediatamente ao Presidente da RepOblica quanto aos assuntos que, no 5mbito do

Poder Executivo, sejam relativos a defesa do patrim6nio pablico e ao incremento da

transpar6ncia da gestao. por meio das atividades de controle interno, auditoria

pOblica, correigao, prevenQao e combate a corrupgao e ouvidoria

A fun95o de Controle Interno exercida peta CGU tem como uma de suas

finalidades principais, definidas pda ConstituiQao. a avaliagao da execuQao dos

programas de governo e a comprovagao da legalidade da gestao orgament6ria,

patrimonial e financeira dos 6rgaos do Poder Executivo Federal. bem como da

aplicaQao de recursos federais por entidades privadas. Cube tamb6m a CGU, com

compet6ncia instituida pda Lei n ' lO.180/01. a orientaQao normativa e supervisao

t6cnica das auditorias internal das entidades da AdministraQao Federal
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Consciente de seu papel tamb6m como parte integrante e ativa do ciclo de

gestao pOblica, o 6rgao vem tratando de aprofundar as relaQ6es de cooperagao de

suas equipes com os gestores federais, em today as instincias e oportunidades.

Esta interagao vem sendo promovida atrav6s de treinamentos em temas

considerados relevantes e da elaboragao de material did6tico disponibilizado aos

restores a fim de promover o aperfeigoamento da gestao publica

A experi6ncia da CGU em auditorias e fiscaliza96es realizadas demonstra que

sio recorrentes os problemas que geram prejuizos aos cofres pOblicos por

desconhecimento da legislaQao e/ou falta de planejamento dos respons6veis por

elaborar e realizar as licitaQ6es necess6rias para o cumprimento dos objetivos

governamentais(
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Neste contexto 6 que se insere o projeto de aplicagao proposto, intitulado

Licita96es e contratos - uma abordagem pr6tica". que tem o objetivo de apresentar

aos gestores a legislaQ5o pertinente. verificar sua aplicabilidade em cason concretos

e explorar as principais dificuldades de execugao nos f6runs de discussio

A escolha da modalidade a dist6ncla deve-se ao faso de muitos dos

6rgaos/entidades federais estarem localizados fora dos centros urbanos. sendo as

possibilidades de capacitagao presencial dispendiosas, visto que exigem

deslocamento dos servidores e impossibilidade de des continuarem exercendo subs

fun96es no 6rgao/entidade de origem. A16m disso. a possibilidade de trocar

experi6ncias com profissionais de outros 6rgaos e localidades serve como

incentivador da discussao. estudo e aprimoramento
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Em que pese haver muitos cursos a distAncia baseados nesta tem6tica

licitag6es e contratos -, nossa proposta de uma abordagem pr6tica tem o objetivo de

trazer as experi6ncias pessoais para a construQao de um conhecimento coletivo que

sirva como base s61ida para utilizaQao dos participantes no seu dia-a-dia

2 POblico-alvo

O projeto visa a atender um ptlblico distribuido por todd o territ6rio nacional

formado por gestores federais que atuam na execuQao dos programas de governo

Encontram-se atualmente sob a jurisdigao da CGU aproximadamente 1.100

unidades federais. que atuam nas maid diversas areas de agro governamental. A

d6ia inicial 6 a de que participem do projeto 200 gestores. H6 previsao de turma

piloto, de 40 alunos, oriundos do pr6prio 6rgao, com o objetivo de verificar pontos

fracos do projeto
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Sio pr6 requisitos para partlcipaQao no curse

. Ser servidor ou empregado pObiicol

. Atuar em area relacionada a licita96es(planejamento, execugao ou controle)

. Ter conhecimento da tecnologia da Internet

Estes servidores necessitam ter disponiveis as seguintes ferramentas

. Sistema operacional Windows 95/98. ou vers80 superiors
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Dispor de um navegador instalado

Possuir o programa Adobe Acrobat, disponlvelpara download no curso

Ter correio eletr6nico e um endereQO eletr6nico pr6prio, ativo e regular para
comunrcagao

Navegador Mozilla Firefox. Internet Explorer ou similar.

e

e

e

3 0bjetivos do Projeto

3.1 0bjetivo gera

Desenvolver um curso de capacitagao na modalidade a dist6ncia

tema Licita96es e Contratos, de forma a melhorar a efici6ncia das

governamentais

sobre o

compras
('

Meta: capacitar 200 gestores federais na primeira burma do curso "Licita96es
e contratos - uma abordagem pr6tica

3.2 Objetivos operacionais

. Descrever as caracterlsticas do pOblico alvo do projetot

. Definir a concepgao pedag6gica que nortear6 as estrat6gias do projeto

Definir a metodologia a ser aplicada

. Selecionar as ferramentas de interagao mais apropriadas

. Orientar a elaboragao do material did6tico

. Definir a estrat6gia de avaliagao; e

. Definir as formas de divulgagao do projeto. bem como o cronograma
previsto e o orQamento estimado

4 Referencial Te6rico

4.1 A formagao profissional continuada

A automaQao de atividades mais samples e a tend6ncia mundial de aumento

de complexidade dos trabalhos humanos em diferentes contextos e setores da

economia t6m exigido das pessoas um grande esforgo de aquisigao continua de
compet6ncias

()



Segundo Delors (2005), o profissional do presente e do futuro teri que pautar

a sua aprendizagem no desenvolvimento de quatro grandes conjuntos de
compet6ncias. necess6rios a uma aprendizagem ao longo de toda a vida: o

aprender a conhecer, por conta de um cendrio em que o conhecimento torna-se

coda vez mais inst6vell o aprender a fazed, a fim de tornar o individuo apto a
enfrentar novas e desafiadoras situa96esl o aprender a fazer junto. necess6rio ao

atual cen6rio de interdisciplinariedade que a complexidade dos trabalhos exigel e o

aprender a ser, que refere-se a necessidade de que o individuo desenvolva

plenamente today as suas potencialidades. Surge entio um novo processo

educacional em que o "aprender a aprender" torna-se essencial. na medida em que

o conhecimento baseado na compreensao da realidade assume posigao de
destaque no atualmundo do trabalho

('

Segundo Abbad (2007 spud Belloni, 2008), o perfil do professional do futuro

caracteriza-se por um conjunto de habilidades estrat6gicas metacognitivas. bastante

complexas. que capacitam a pessoa ao automonitoramento, a auto-avaliagao e a

autogestao da aprendizagem e carreira

Para aumentar a compet6ncia das pessoas e para que essas possam evitar a

obsolesc6ncia profissional, diversas instituig6es de ensino e de qualificagao

profissionalt6m se esforgado para criar oportunidades de aprendizagem continua

(

Segundo o Manual do DIEESE (2007) Formagao Profissional Continuada

nas Empresas: Diretrizes para Pesquisa em parses com sistemas educacionais.

inclusive tecno16gicos, bem consolidados e com ampla cobertura populacional. a

formaQao profissional continuada expressa o prosseguimento daquela obtida pecos

Jovens nos sistemas nacionais de educagao. Nos parses desenvolvidos. a

regulamentagao pOblica da formagao profissional contlnuada se faz. em gerd, de

maneira tdo extensa quanto aquela exercida sobre a propiciada peso sistema
educacional

No caso do Brasil. o investimento na educaQao corporativa tem crescido

bastante nos Oltimos anos e tem se tornado um dos fatores de retenQao de talentos

nas empresas. Dados fornecidos pda Associagao Brasileira de Trelnamento e



Desenvolvimento(2006-2007) d5o conta de que 70% das empresas participantes da

pesquisa registraram planejar investir mais recursos em treinamento em 2007, a16m

de terem aumentado o nOmero de horas destinadas a treinamento. que passou de

39 para 47 horas semanais. Etta media anual de treinamento 6 superior aos indices

nternacionais registrados pelos EUA (30 horas). Europa (36 horas) e America Latina

(31 horas)

Eboli(2004) descreveu 21 casos de universidades corporativas de empresas

sediadas no Brasil e tr6s casos de universidades setoriais. A16m das universidades

pesquisadas pda autora, h6 muitas outras, entre as quais as Universidades do

Banco Central(Unibacen), da Petrobras e da Eletronorte

(

Dados do Anudrio Brasileiro Estatistico de Educagao Aberta e a Distdncia

(ABRAEAD 2007) identificam que h6 aproximadamente 100 unidades de educaQao

corporativa no Brasil. Em fungao da relevincia que a educaQao corporativa vem

assumlndo no Brasil, os Minist6rios do Desenvolvimento, IndOstria e Com6rcio

(MDIC). do Trabalho e Emprego (MTE) e o da Educagao (MEC) t6m investido e

apoiado programas de educagao do trabalhador pdas organizag6es

4.2 A EAD e Educagao Corporativa

Cabral e Ferreira (http://wwwserprofessoruniversitario.pro:for) . em um artigo

voltado a importancia do Ensino a Distincia na formagao continuada de professores,

destacam o m6rito da EducaQao a Distincia (EAD), "como excelente alternativa para

a formaQao continuada em todo o mundo '

(

Segundo Belloni(1999), a EAD 6 um modo nio contiguo de transmissio

entre professor e conteOdos do ensino, e aprendente e conteOdos de aprendizagem.

que possibilita ao aprendente maior liberdade para satisfazer suas necessidades de

aprendizagem. quer sejam por modelos tradicionais, nio tradicionais, ou pda
mistura de amboy

Em organiza96es pOblicas e privadas, a EAD amplia e democratiza o acesso

de pessoas ao estudo e cria condig6es propicias a aprendizagem continua. A
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armazenagem e a organizaQao de serviQos de orientagao professional, guias de

estudo ou trilhas de aprendizagem. bibliotecas virtuais, textos e materiais de apoio

ao estudo em diferentes areas sgo possibilitados peso uso de plataformas eletr6nicas

de gerenciamento de aprendizagem

O Decreto 5.707. de 2006, que trata da Politica Nacional de Desenvolvimento

de Pessoal(PNDP), trouxe a exig6ncia de a administragao publica adotar estrat6gias

mais eficazes de capacitaQao do servidor, para que servigos de qualidade sejam

oferecidos ao cldad8o. Para Abbad (2007), o servidor pOblico, como professional

inserido nesse contexto, preclsa preparer-se para incluir no seu cotidiano o auto

estudo, a administraQao do tempo para insergao de rotinas de aprendizagem

continua, o planejamento da carreira. a autogestao e a autonomia na busch ativa por

novas aprendizagens

(

Neste contexto, a EAD possibilita o aumento das oportunidades de

aprendizagem continua dos servidores pOblicos, a16m de colaboradores, parceiros e

demais constituintes de sua cadeia de valor

4.3 Estudos sobre aprendizagem e a relagao com a EAD

Frequentemente os programas realizados por meio da modalidade de

educagao a distincia t6m sido dedicados a clientela formada por jovens e adultos

Em que pese a quantidade de definig6es para Educagao a Distancia. sua principal

caracteristica diz respeito a nio-convencionalidade em relagao a sala de aula, a

dimensio espaciale temporale a relagao professor-aluno
(

Sio muitos os estudos sobre como se dd a aprendizagem e. ao lingo dos

tlltimos dois s6culos, muitas teorias foram desenvolvidas com o objetivo de contribuir

para a organizagao de um processo educativo a dist6ncia

Dentre os principais te6ricos de aprendizagem destacam-se Skinner. Piaget e

Vygotsky

Nascido em 1904, Skinner 6 o criador do conceito de instrugao programada

que se baseia numa sequ6ncia constituida por um grande nllmero de pequenos



passos, chamada de sequ6ncia instrucional. O objetivo 6 fazer com que o aluno

aprenda em minimas panes e de forma cumulativa, com reforgo para o acerto

estimulando-o a continuar. Um dos conceitos b6sicas deste typo de ensino diz que a

aprendizagem de um comportamento, ndo imports quao complexo seja. se apoia na

aprendizagem de uma seq06ncia de componentes do comportamento em questao,

do mats simples ao mais complexo (Skinner, 1954) Este t6cnica permitiu o

surgimento do que se denomina auto-instrugao, sendo o aprendizado do aluno feith

de forma independente, segundo seu pr6prio ritmo, sendo conduzido pelo programa

auto-instrucional. Para elaborar um curso na modalidade a distancia, 6 de suma

importancia levar em conta este aspecto auto-instrucional. de forma a estimular o

aluno a prosseguir buscando o conhecimento

(

(

t
(

(

\

(

L

(

t'
(

(

(

('

(

(

(

k

(

(

(

(

(

L'

(

(

(

(

(

(

(

(

Jean Piaget, nascido em 1896, dedicou sua experi6ncia acad6mica a estudar

o processo de desenvolvimento da intelig6ncia humana. Ele define a intelig6ncia

como o mecanismo de adaptaQao do organismo a uma situaQao nova. o que implica

a construgao continua de novas estruturas. O desenvolvimento cognitivo do

indivlduo ocorreria atrav6s de constantes desequilibrios e equilibrag6es. Segundo

Piaget (1985), a equilibragao cognitive 6, portanto, ampliadora. isto 6, os

desequilibrios ndo conduzem a um retorno a forma anterior de equilibrio, mas a uma

forma melhor caracterizada pelo aumento das depend61ncias mOtuas ou implicaQ6es

necess6rias. Sua teoria defende que o individuo s6 recebe determinado

conhecimento se estiver preparado para isso, isto 6. se pode agar sobre o objeto do

conhecimento de forma a inseri-lo em um sistema de rela96es. A questao da

assimilagao do conhecimento, levando em consideragao a realidade do aluno. se

apropriando do que ele la sabe. vem inovar o conceito de aprendizagem. e

acrescenta a teoria de Skinner um novo componente que deve ser levado em conta

para o desenvolvimento com sucesso de programas de EAD

(

Tendo sido contemporaneo de Piaget, Lev Semenovitc Vygotsky foi pioneiro

na nogao de que o desenvolvimento intelectual das criangas ocorre em fungao das

intera96es sociais e condig6es de vida. Defende que o pensamento humano 6

baseado na concepgao de um organismo ativo, construido a parter de um ambiente

hist6rico e social. Considerando isso, ele ressalta o papel da interagao com outras

pessoas e a importancia desta no processo de formaQao do ser humano. Quando ha
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ntera(;ao, as pessoas conseguem melhores resultados na construQao do

conhecimento. Pensamentos mais criticos e reflexivos sdo estimulados pda troca de

experi6ncias promovida por esta interagao. No nosso projeto os f6runs de discussgo

t6m o paper de promover esta interaQao

Como contribuiQ6es destas teorias para a EAD, trazemos de Skinner a

introdugao aos m6dulos dos cursos a dist6ncia, onde via de regra s3o explicitados

quais os passos o aluno dever6 seguir e o que se pretende que ele esteja apto a

saber ao t6rmino do estudo proposto. A partir de Piaget verificamos como os

trabalhos colaborativos possibilitados por ferramentas especificas na EAD. a

exemplo da Wiki. possibilitam aos estudantes aprofundar os conhecimentos. Por fim

Vygotsky trouxe para a EAD a necessidade de conhecer a realidade social na qual

estio inseridos os estudantes, possibilitada pelos f6runs e outras ferramentas de

nteragao
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4.4 As organiza96es pOblicas e a EAD

Algumas caracteristicas das organizag6es pOblicas e sua relagao com o

ensino a dist6ncia devem ser conhecidos para que o projeto sega realizado com

sucesso. De acordo com ENAP (2006), s5o desafios a implantagao de cursor a

distAncia as seguintes quest6es

a) psico-s6cio-culturais - um novo paradigma educacional provoca reag6es

desconfiadas e rejeig6es quanto a efici6ncia do aprendizado. Para isso 6

fundamental que o curso deja bem planejado e estruturado. com

disponibilizaQao para os alunos do material diddtico e do programa do curso

logo ao iniciol

culturais - existem pessoas que v6em nesta modalidade de ensino uma forma

mais fragil e menos nobre de educagao. com grau de exig6ncia menor, que

visa quase que exclusivamente a redugao de custos com a educagao. Neste

contexto. 6 necessdrio que os projetos pedag6gicos contenham elementos de

criatividade, considerando as experi6ncias de vida dos alunos - ja que sio

adultos -, turmas heterog61neas e utilizagao de recursos diddticos variados

socials 6 precise considerar quest6es de acessibilidade, inclusio e utica. O

planejamento do curse deve assegurar que a quantidade de alunos atendidos
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deja compatlvel com a capacidade de acompanhamento por parte das

organizagoesl

operacionais - n5o somente os aspectos ligados a tecnologia, conex6es.

Integragao de medias e metodologias precisam ser conhecidos. mas tamb6m

as quest6es ligadas a direitos autorais e a legislagao acad6mica

tecno16gicos - os problemas com conex6es lentas e/ou insuficientes, falta ou

obsolesc6ncia de computadores tamb6m devem ser consideradosl

metodo16gicos a educagao a distincia nio segue os mesmos moldes

metodo16gicos dos cursor presenciais. e 6 preciso adequar a linguagem e as

avaliaQ6es a este novo formato

d)

e)

D

( 5 Concepgao Pedag6gica

O projeto foi pensado de forma a ser executado seguindo a abordagem

construtivista. Esta rejeita as formal tradicionais de ensino. com a apresentagao de

conhecimentos prontos ao estudante. Defende a participagao atva do aluno no

aprendizado, atrav6s de experimenta96es, pesquisa em grupo, estimulo ds dOvidas

e desenvolvimento do raciocinio

Abbad (2007) verificou que muitos ambientes virtuais de aprendizagem

oferecem tecnologias variadas. por6m subaproveitadas. "Muitos dos curios

apresentam hyperlink de navegagao que, quando acionado, nio possibilita uma livre

navegagao ao aluno: o hyperlink este conectado a plataforma do curso". O aluno.

entao. fica limitado ao ambiente oferecido e impossibilitado de pesquisar em outros

sites da Internet. explica ela. "E incongruente oferecer um curso em que as

tecnologias presentes nio favorecem o auto-aprendizado, visto que um dos pilares

em educaQao a distincia 6 a autonomia do aluno, que constr6io seu pr6prio ritmo

de aprendizagem e busca novos conhecimentos." Abbad (apud Hon. 2007. p.377)

Para Hon(2007, p.377) "desenvolver habilidades e capacidade de auto-aprendizado

6 a pena-chave para manter o aluno interessado

(

As avaliaQ6es tamb6m servo efetuadas de forma distinta, rejeitando as

padronizaQ6es. Deverio ser peri6dicas e no decorrer do curso. O objetivo da
avaliagao nio 6 punir o erro, mas sim utilize-1o para uma nova situaQao de

aprendizagem
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A escolha delta abordagem, abrindo mio de uma abordagem de instrugao

programada, que muito comumente tem sido utilizada no ensino corporativo, deve-se

ao fato de o pOblico-alvo ser de pessoas que la t6m um conhecimento b6sico do

tema. Hon(2007, p.377) descreve o servidor pOblico como "o estudante que

reconhece o valor do conhecimento. a necessidade de constante atualizagao e

acompanhamento de mudangas, necessitando explorar isso por conta pr6pria." O

objetivo 6 que a interagao entre os alunos propicie um major desembarago na

elaboraQao do pr6prio conhecimento

6 Metodologia

Como uma proposta de capacltagao destinada a servidores que la atuam na

area de legislagao de suprimentos, este item trata de descrever os objetivos

especificos do curso. isto 6, de que forma ele sera elaborado. qual a metodologia

utilizada, quais conhecimentos. habilidades e atitudes dever80 fazer parte da rotina

dos estudantes ap6s a conclusdo do treinamento

(

6.1 0bjetivos do curso

6.1 .1 0bjetivo gerd

Contribuir para o aprimoramento da gestao publica, trazendo a discussdo do

tema "LicitaQ6es e Contratos" para o campo pr6tico, esmiugando a legislagao e

verificando sua aplicagao em situaQ6es concretas

(

6.1 .2 0bjetivos especlficos

a)

b)

c)

fornecer, atrav6s de um modelo perguntas e respostas. referencial te6rico

sobre a legislagao pertinente a licitag6es e contratos em vigorl

desenvolver. atrav6s de estudos de cano, a capacidade de aplicar a

egislagao de licita96es e contratos a castes concretosl

permitir a troca de experi6ncias entre os participantes do curso atrav6s

dos f6runs

6.2 0bjetivos de aprendizagem

6.2. I Conhecimento
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Discriminar os principais conceitos, a legislagao pertinente e os principios

aplicaveis ds licitaQ6es

Descrever as modalidades, os tipos de licitagao e o projeto b6sico

Definir o que s6o compras para a Administragao Publica e quads s5o as

condig6es necess6rias para participagao dos interessados

Detalhar o tratamento diferenciado dado ds ME e EPP e os documentos

necessdrios a habilitaQao dos interessadosl

Compreender quais as hip6teses previstas para dispensa e inexigibilidade

de licitaQao e as peculiaridades das licitaQ6es que envolvam recursos
externos

Definir as caracteristicas dos contratos administrativos e as c16usulas

essenciasl

Descrever em quads casos os contratos administrativos podem ser
altnrndnc

Definir as atribuig6es da Administragao na fiscalizagao dos contratos e

quando do recebimento do objeto

8

6.2.2 Habilidades
. Escolher a modalidade de licitagao adequada

Elaborar editais para aquislQ6es no setor pOblico com base nos crit6rios de

julgamento (tipo: menor prego, melhor t6cnica, t6cnica e prego, major

lance ou oferta. pregao eletr6nico ou presencial)

. Elaborar projeto bdsico com base no art. 6'. XI Lei n ' 8.666/93

. Identificar os procedimentos que deverio ser observados no

processamento e julgamento das licita96es

. Identificar quads situa96es devem ser evitadas a fim de nio caracterizar

restrigao a competitividade, quanto a qualificagao econ6mico-financeira;

dentificar quais sdo as situag6es em que os contratos s5o facultativos ou

obrigat6riosl

. Redigir a minuta do contrato a ser firmado findado o processo licitat6rio

. Utilizar os procedimentos adequados no caso de ME e EPP nio
providenciarem a regularizagao da documentagao para assinatura do

contrato:

8



. Distinguir o chamadojogo de pregos oujogo de planilhas;

. Distinguir parcelamento do objeto de licitagao de fracionamento de

despesa

. Identificar os recursos cablveis no caso de inexecuQao contratuall

6.2.3 Atitudes

. Adotar de forma adequada as normal e regras dos processos de

aquisigao no setor pOblico. a parter da reflexio crltica da legislagao de
suprlmentos

6.3 ConteOdo

O curso denominado "Licita96es e Contratos uma abordagem pr6tica" deve

possibilitar aos estudantes uma apropriagao da legislaQao e sua aproximagao com o

mundo real. Desta forma servo abordados os principais concertos e regras aplicaveis

a legislaQao de suprimentos, as diversas modalidades e tipos de licitagao, os casos

de dispensa e inexigibilidade, as caracteristicas dos contratos administrativos

formas de rescisao. e san96es no caso de descumprimento das c16usulas

contratuais

(

6.3.1 LicitaQ6es
Principais conceitos, legislagao e principios aplicaveis ds licita96esl

. Modalidades. tipos de licitagao e projeto b6sicol

Compras e condiQ6es de participagao de interessadosl

. Tratamento diferenciado dado is EPP e ME e da habilitaQao dos
interessadosl

. Procedimento e julgamento;

Dispensa e inexigibilidade de licitagao e do envolvimento de recursos

externos.

6.3.2 Contratos administrativos

. Conceito, caracteristicas e alteragao dos contratos administrativos

Da fiscalizagao dos contratos e do recebimento do objeto;

InexecuQao contratual. san96es e recursos cabiveis

19



6.4 Cargo hordria

O curso teri carga hordria de 60 horas e sera totalmente ministrado a distincia

6.5 Sistema de tutoria

Para estimular os alunos a participarem, cada turma dispora de um tutor

durante toda a duragao do curso. A proposta 6 de que esta equipe de tutores sega

composta de 5 servidores conhecedores do tema. a quem caber6 a orientaQao sobre

as tecnologias e ferramentas a serem utilizadas, a motivaQao para a participagao.

bem coma a avaliaQao dos alunos. Cada tutor sera respons6vel por uma turma de 40

alunos e a carga hor6ria semanaldespendida por tutor sera de 20 horas

O tutor deve tamb6m esclarecer as dOvidas. estimular a investigagao atrav6s

de levantamentos de quest6es e, se possivel. ampliar temas apresentados no
material did6tico

6.6 Ferramentas de interagao

A fim de estimular a participagao dos alunos, a utilizaQao das ferramentas

tecno16gicas sera a mats dimples possivel, com disponibilizaQao de apostilas on line

no ambiente virtual, links para pesquisa e ferramentas de interagao de fdcil uso.
como f6runs e e-mails

Esta escolha este fundamentada no conhecimento de que a obsolesc6ncia

das maquinas 6 uma realidade comum na maioria das organizaQ6es brasileiras.

principalmente quando se avanga para o interior dos estados, onde as car6ncias sio

mats evidenciadas

(

6.6.1 F6runs de discussio

Servo propostos durante o curso dois f6runs de discussao, um abordando a

temdtica de LicitaQ6es, e o outro a temdtica de contratos. Nestes f6runs os alunos

a16m de abordarem a questao proposta. irdo discutir sobre as principals dificuldades

encontradas por des no dia-a-dia das contrata96es

A16m dos f6runs avaliativos. servo disponibilizados dais outros f6runs, um de

dOvidas. para que os alunos possam esclarecer quest6es sobre o andamento do
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curso, sobre materiais disponibilizados. etc., e outro f6rum cafezinho para sugest6es
de leituras e outros assuntos livres

6.6,2 E-mail

Esta sera a principalferramenta de contato entre o tutor e o aluno, que dever6

ser utilizada para incentivar a participagao, esclarecer dOvidas administrativas ou
acad6micas

6.7 Materiais Did6ticos

O material did6tico dever6 apresentar a16m do conteOdo do curso. link com

textos complementares e legislagao pertinente. A escrita sera desenvolvida, sempre

que possivel, de forma a dirigir-se diretamente ao sujeito da aprendizagem,

conforme diretrizes do documento do Minist6rio da Educagao para EAD. Imagens

servo inseridas quando necessdrias para esclarecer os fluxos dos processos e/ou

facilitar a aprendizagem. Os hipertextos ter5o a fungao de permitir que o aluno

estabeleQa livremente os caminhos que deseja percorrer na construgao do seu
conhecimento

C

Com relaQao ao conteOdo, haver6 proposigao de momentos de ref expo e

insergao de estudos de caso para que os alunos apliquem em situaQ6es reais o

conhecimento adquirido

(

Sera disponibilizada a versdo para impressao do conteOdo. a16m de um video

de apresentagao com a exposiQao dos motivos que levaram a instituigao a promover
este curso

7 Sistema de Avaliagao do Projeto

A avaliagao 6 responsavel por fornecer insumos que garantirao a

retroalimentaQao do sistema de treinamento, garantindo seu aperfeigoamento

Em nosso projeto servo utilizaremos os seguintes instrumentos de avaliagao
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7.1 Avaliagao de reaQao

Objetiva verificar a percepQao do aluno sobre a quantidade da interaQao com

o tutor, inclusive quanto ao seu domingo de contetldo e uso de estrat6gias de ensino

Incluia satisfagao do aluno com a interface gr6fica do curso, em termos de

navegabilidade e usabilidade no ambiente virtual. A16m disso, inclui tamb6m a

verificaQao da opiniao do participante quanto aos resultados e aplicabilidade do que

foi aprendido

Para esta avaliaQao sera usado o instrumento question6rio, com quest6es

fechadas e uma aberta. para que o aluno fale de maneira gerd sobre o curso e a

metodologia adotadak

(

(

(

7.2 AvaliaQao de aprendizagem

Conforme definido no item ConcepQao Pedag6gica, as avaliag6es de

aprendizagem neste projeto t6m o objetivo de instruir o aluno, e nio punir. Ap6s a

conclus5o de cada m6dulo, sera proposta a elaboragao de um trabalho em grupo,

com a utilizagao da ferramenta wiki, que contemple todas as etapas para um

determinado caso proposto

\

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

(

('

(

A segunda forma de avaliagao sera baseada na participagao nos f6runs. Esta

participaQao dever6 contemplar ndo somente o nOmero de inser96es do aluno, mas

tamb6m sua capacidade em contribuir para a construQao do conhecimento coletivo

A nota minima para aprovagao 6 7.0. Para o c61culo da media final. o trabalho

em grupo contribuir6 com 50% e os f6runs com os outros 50%, sendo 25% de

participagao para cada f6rum. No trabalho a ser desenvolvido por meio da
ferramenta wiki sera acompanhada a participagao do aluno na construQao do

trabalho, sendo necess6ria ao menos uma participagao por etapa do caso

desenvolvido. No casa dos f6runs, sera utilizado como crit6rio necess6rio ao ments

dual inser96es por f6rum, bem como a contribuiQao do aluno com cita96es.

exemplos de casos e leituras propostas aos demais colegas



8 Divulgagao do projeto

O projeto utilizard dual formas de divulgaQao. A primeira delas sera a de um

banner no sino da Controladoria-Gerd da Uniao, que disp6e de uma Escola Virtual

com a chamada para o curio. A segunda sera a produgao de folders que deverio

ser distribuidos ds 1.100 unidades federais sob ajurisdiQao da CGU

9 Cronograma

Atividade/M6s

Oraanizacio do Proieto
Cadastro e Treino
Tutores
PreparaQao de materia
Divulqac8o e inscric6es
Aulas
Primeira Avaliagao
Alunos
Segundo Avaliagao
Alunos

AvaliaQao do materia

(

I n farr- n m n ntn

10.1 Despesas de custeio

10.1 .1 GravaQao de video

l0.1 .2 Despesas com folders

l0.2 Servigos de pessoas fisicas
l0.2. I Tutores R$ 1 5.000,00

l0.2.2 Conteudistas R$ 10.000.00

l0.2.3 Webdesigners R$ 20.000.00

l0.2.4 Revisores de conteOdo R$ 3.000,00

R$ 1 .000,00

R$ 300,00

(

Valor Total : R$ 49.300.00

O projeto sera financiado com recursos pr6prios
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