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O Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas com o apoio da Comissão de Capacitação 
dos Servidores técnico-administrativos em educação, dando cumprimento ao art. 10º da Lei nº 
11.091/2005, art. 5º do Decreto 5.707/2006 e Lei 12.772, de 28 de dezembro de 2012, RESOLVE 
aprovar o: 

 
Programa Anual de Capacitação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da 

Universidade Federal de São Paulo - 2017 
 
Art. 1º - O Programa de Capacitação 2017, dos servidores Técnico-Administrativos em Educação da 
UNIFESP tem por objetivos: 
 
I - a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 
II - o desenvolvimento permanente do servidor público; 
III - aprimoramento técnico da gestão administrativa da universidade;  
IV - atender os servidores oferecendo prioritariamente ações de capacitação que abranjam todos os 
ambientes organizacionais. 
 
Art. 2º - O Programa é desenvolvido: 
I - com base na análise dos resultados dos Diagnósticos Individual e Setorial aplicados na comunidade, 
identificando assim tanto as demandas apontadas pelos servidores individualmente, como as 
apontadas pelas chefias como necessidades do Setor; 
II - demandas advindas das subcomissões de capacitação dos campi; 
III - demandas específicas advindas da gestão. 
 
Art. 3º - O Programa norteia-se pelas linhas de desenvolvimento estabelecidas no Decreto 5.825 de 29 
de junho de 2006, quais sejam: Iniciação ao Serviço Público, Formação Geral, Educação Formal, 
Gestão, Inter-relação entre ambientes e específica, apresentado em módulos cujas nomenclaturas, 
conteúdos e cargas-horárias estão descritas na forma do anexo I. 
  
Parágrafo único: Para atender a demanda institucional, novos módulos poderão ser inseridos no anexo 
“I” desde que devidamente apreciados pela Comissão de Capacitação. 
 
Art. 4º - Os servidores também poderão participar do Programa de Capacitação 2017 apresentando 
propostas de módulos, de acordo com formulário próprio. Tais propostas serão apreciadas pelo 
Departamento de Desenvolvimento e Gestão de Pessoas e pela Comissão de Capacitação. 
 
Parágrafo único: A Unifesp fará uso irrestrito de todo o conteúdo programático das propostas de 
módulos aprovadas para compor o programa de capacitação, estando o proponente ciente mediante 
assinatura do termo de cessão de uso dos direitos de propriedade intelectual (anexo V). 
 
Art. 5º - Os módulos serão oferecidos a turmas de, no mínimo, 15 (quinze) servidores por módulo.  
Elaborar novo texto para artigo 5º e parágrafo único. 
Parágrafo único: Poderão ser oferecidos módulos para turmas com menor ou maior número de 
servidores, dadas as especificidades de seus conteúdos e a realidade de cada campus, desde que 
previamente apreciados pela Comissão de Capacitação.  
 
Art. 6º - O servidor poderá compor a sua capacitação como desejar, desde que respeite a legislação 
concernente: Artigo 10, parágrafos 1º e 3º da Lei 11.091 de 12 de Janeiro de 2005, Portaria nº 9 de 29 
de Junho de 2006 e Artigo 41 da Lei 12.772 de 28 de Dezembro de 2012 e preferencialmente participe 
dos módulos de interesse institucional e/ou nos que guardam relação direta com a área específica de 
atuação do servidor ou ambiente organizacional. 
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Art. 7º - A inscrição dos servidores no Programa de Capacitação 2017 será efetuada pelo portal da 
Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas, no endereço eletrônico: 
(http://www.unifesp.br/reitoria/propessoas/) em Departamentos / Desenvolvimento e Gestão de 
Pessoas/ Capacitação/Inscrição, onde estarão divulgados os períodos para tanto. 
 
Art. 8º - Caberá à chefia imediata do servidor autorizar sua participação no módulo escolhido, quando 
este for oferecido em seu horário de trabalho. 
 
Art. 9º - O servidor deve acompanhar a situação da sua inscrição, pela Intranet até que receba o aviso 
de confirmação de matrícula no(s) módulo(s) escolhido(s). 
 
Parágrafo único: Em caso de desistência, o servidor deverá formalizá-la através da justificativa de 
desistência disponível no endereço eletrônico: (https://intranet.unifesp.br/) em Comunidade/ 
Capacitação/ Inscrição Capacitação. 
 
Art. 10º - Considera-se aprovado no módulo o servidor que obtiver aproveitamento satisfatório e 
freqüência mínima de 75%. 
 
Parágrafo Único - As justificativas de ausência deverão respeitar a legislação vigente (Decreto-Lei nº. 
1.044/1969 e Lei nº. 6.202/1975). 
 
Art. 11º - Ao aprovado, será concedido Certificado de Conclusão do Programa de Capacitação 2017, 
com a descrição dos módulos cursados. 
 
Parágrafo Único - Não fará jus ao certificado, mesmo que freqüente o módulo, o servidor não inscrito 
para o mesmo. 
 
Art. 12º - Compete aos servidores participantes do Programa de Capacitação 2017: 
 
I. Cumprir com zelo e dedicação as atividades propostas nas aulas; 
II. Comunicar em formulário próprio (Anexo IV) a desistência do módulo ao coordenador justificando o 
motivo; 
III. Apresentar a documentação exigida quando das ausências às aulas, conforme parágrafo único, 
artigo 10 deste regulamento. 
 
Parágrafo Único - O servidor inscrito e autorizado a participar que desistir do módulo sem justificativa 
ficará impossibilitado de se inscrever no próximo Programa de Capacitação. 
 
Art. 13º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Departamento de Desenvolvimento e Gestão de 
Pessoas, com o apoio da Comissão de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação da Unifesp. 
 
Parágrafo Único – As alterações na legislação específica de carreira dos servidores técnico-
administrativos em educação pertinentes a este instrumento serão consideradas para a revisão deste 
programa. 
 
Art. 14º - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho da Pró-
Reitoria de Gestão com Pessoas. 
 
 
São Paulo, 10 de fevereiro de 2017. 
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Anexo I 

Conteúdo dos Módulos do Programa de Capacitação apontados nos diagnósticos de necessidades 

Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

00
1

 

A Educação e o Papel Educativo do 
Profissional da UNIFESP 

30 h/a 

Sensibilizar os funcionários da 
UNIFESP que desempenham 
atividades de capacitação 
profissional, no sentido de assimilar 
uma lógica voltada para o 
desenvolvimento de competências 
profissionais. 

Instituições de ensino superior: algumas 
atribuições e responsabilidades (LDB / DCN 
MEC / MS – PPP – PDI – PDIC – CPA); 
Educação permanente e continuada; 
Planejamento: estratégico / de ensino; 
Competência profissional; Aprendizagem 
significativa crítica; Aprendizagem de adultos; 
O profissional da UNIFESP e a produção de 
conhecimento; Educação e comunicação; 
Práticas educativas e técnicas de trabalho em 
grupo (2 encontros); Qualidade de vida no 
trabalho; Avaliação (conceitos e modelos); 
Avaliação do curso. 

C, D e E 

E
I-

00
2

 

A Legislação de Pessoal – Lei 8112 de 
1990 

32 h/a 

O módulo visa capacitar servidores 
para multiplicar os comandos legais 
de parto do Regimento jurídico (Lei nº 
8.112/1990), contribuindo para 
ampliar o conhecimento dos 
colaboradores na busca da 
efetividade dos processos da 
organização. 

Os princípios constitucionais, o cargo público, 
A Lei nº 8.112/90: dos direitos e vantagens, 
das indenizações, das gratificações e 
adicionais; das férias, das licenças; dos 
afastamentos, do tempo de serviço e da 
seguridade social. 

A, B, C, D e E 

E
I-

00
3

 

A Motivação no Serviço Público: 
Aspectos Teórico-Práticos 

30 h/a 

Planejamento de uma política de 
gestão de pessoas, da Unifesp, 
visando à melhoria da gestão pública 
através da motivação dos servidores. 

 

Motivação: Um diferencial competitivo; Dia do 
Riso, Meditação; Teatro “Oficina de Clown”; 
Resiliência pessoal; Desmistificando a 
hipnose; Autoestima; Motivação & Sucesso; 
Arte com papel.  
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

00
4

 

Access Básico 2003 / 2007 – Projeto de 
Inclusão Digital 

30 h/a 

Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
básicos do sistema operacional 
Microsoft Access no que se refere ao 
uso de recursos e ferramentas com 
banco de dados na plataforma 
Windows. 

 
Introdução ao Access XP; Utilizando um 
banco de dados; Projetando um; Banco de 
dados; Definição de tabelas necessárias; 
Identificação de campos na tabela; Erros da 
estrutura da tabela; Criando o banco de 
dados; Relacionamento de tabela; Objetos 
dos bancos de dados; Criando um banco de 
dados em branco; Tabelas. 
 

A, B, C, D e E 

E
I-

00
5

 

Adaptação e Acessibilidade 
Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 

E
I-

00
6

 

Administração Pública 30 h/a 

Colocar o servidor em contato com as 
teorias e práticas da administração 
pública e, assim, possibilitar que este 
reconheça a função exercida pelo 
serviço público. 

 

Princípios da Administração Pública; 
Vantagens e ineficiências da Burocracia; 
Governança e accountability; Eficiência e 
eficácia na Administração Pública; 
Planejamento Público; O que são políticas 
públicas e quais são os fatores que interferem 
na formulação e implementação de políticas 
públicas; Orçamento público e execução 
orçamentária; Compras públicas; Atendimento 
ao Cidadão; Indicadores de desempenho das 
organizações públicas. 
 

E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

00
7

 

Atendimento ao Cliente no Serviço 
Público  

30 h/a 

 

Aperfeiçoar o desempenho dos 
profissionais no atendimento ao 
cliente/cidadão, visando à melhoria da 
qualidade, da imagem que se tem do 
atendimento em órgãos públicos, 
abordando a importância das relações 
interpessoais, da comunicação efetiva 
e discutir estratégias de atendimento 
a partir da análise de situações 
fictícias e reais. 
 

Missão da UNIFESP; O que é o cliente; O 
cliente e a qualidade; Direitos do cliente 
cidadão; Como lidar com clientes difíceis; A 
comunicação como fator de bom atendimento; 
Cases sobre atendimento ao cliente; 
Acolhimento e Humanização; Relações 
Interpessoais; Trabalho em equipe; Exercício 
de observação e elaboração de propostas 
para a melhoria do atendimento. 

A, B, C, D e E 

E
I-

00
8

 

Atualização de Temas de Pregão, 
Licitação Sustentável e Regras de 
Conteúdo Obrigatório em Editais 

40 h/a 
Atualizar os servidores pregoeiros da 
UNIFESP com conceitos e regras da 
Lei de Licitação. 

 

Noções da Lei 8666/93. Princípios. Pregão. 
Dúvidas operacionais. Licitação Sustentável. 
Terceirização. Registro de Preços. Meio 
Ambiente e Licitação Sustentável. Sanções. 
 

C, D e E 

E
I-

00
9

 

Competência Comunicativa - EaD 30 h/a 

 
Aperfeiçoar o desempenho dos 
profissionais por meio de 
instrumentos que proporcionem a 
melhoria da comunicação 
interpessoal e organizacional. 
 

 

Eixo I - Introdução à comunicação; 
Comunicação assertiva; Etiqueta na 
comunicação organizacional; Comunicação 
por telefone x presencial x e-mail. Eixo II - A 
comunicação e os hemisférios cerebrais; A 
comunicação e o relacionamento interpessoal; 
Tipos de escuta; Aspectos neurolingísticos da 
comunicação; Tipos de clientes e como se 
camunicar com cada um deles. Eixo III – 
Desenvolvendo as habilidades comunicativas; 
Aspectos verbais e não-verbais da 
comunicação. Eixo IV – Trabalho em equipe; 
A importância do feedback para uma 
comunicação eficaz. Eixo V – Técnicas de 
comunicação eficaz; O poder da oratória. 
Conteúdos online com modelos de 
comunicação (positivos e negativos). 
Discussão nos fóruns.  
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

01
0

 

Conhecendo a UNIFESP - EaD 30 h/a 

Ao concluir este módulo o servidor 
deverá ser capaz de responder qual e 
a sua missão, sua história sua área 
de atuação e a finalidade da 
instituição. 

 

Missão e História da UNIFESP (brasão); 
Palavras do Reitor; Campus São Paulo 
(cursos, Convênios, SPDM); Os campi da 
expansão: Campus Baixada Santista, 
Campus Guarulhos, Campus Diadema, 
Campus são Jose dos Campos; Estatuto da 
UNIFESP; 
Programa de Desenvolvimento Institucional – 
PDI; Estrutura (pró-reitoras de Administração, 
Graduação, Pós-Graduação e Extensão; 
Éticas do servidor público;  
Conhecendo sua carreira (docentes e 
técnicos administrativos em educação); A 
UNIFESP na Mídia. 
 

A, B, C, D e E 

E
I-

01
1

 Criação de Formulários e 
Gerenciamento de Informações 
(GoogleDocs) - Produção Colaborativa 
Online - EaD 

30 h/a 

O módulo tem por objetivo oferecer 
aos alunos um instrumento de criação 
e construção de documentos, textos, 
formulários e outros arquivos on linei 
e de forma colaborativa; Propiciar o 
acesso às novas tecnologias de 
informação e comunicação (TIC) para 
a construção colaborativa de 
conhecimento e de aprendizagem. 

Introdução à ferramenta google docs e google 
drive; Editor de textos; Editor de planilhas 
eletrônicas; Apresentação de slides google 
docs; Editor de formulários; Atividades 
propostas com o google docs. 

C, D e E 

E
I-

01
2

 

Curso Introdutório De Formação Básica 
Para Os Novos Servidores Da Unifesp 

24 h/a 

Oferecer aos servidores ingressantes 
visão geral sobre as questões de 
funcionamento da Unifesp, bem 
como, princípios básicos do direito e 
processos administrativos, em 
especial nas áreas de: processo, 
licitações, contratos, importação, 
manutenção, orçamento público e 
patrimônio. 

Processo administrativo; Licitação e 
contratação pública; Gestão e fiscalização de 
contratos administrativos; Orçamento público; 
Patrimônio; Infraestrutura – Fluxos/Manuais. 

D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

01
3

 

Da Fiscalização à Aplicação de Sanções 
Contratuais (Parceria ESAF) 

16 h/a 

1 – Desenvolver a habilidade de 
analisar contratos e termos de 
referência. 2 – Destacar controles de 
prazos (Vigência, Garantias). 3 – 
Desenvolver a habilidade de efetuar 
controle de qualidade na prestação de 
serviços. 4 – Conhecer as atribuições 
do fiscal de contratos. 5 – Conhecer 
perfil do fiscal de contratos. 6 – 
Desenvolver habilidade de propor 
sanções contratuais-Enquadramento 
e providências. 7 – Destacar os 
conceitos: Gestão X Fiscalização – 
Conflitos e Afinidades.  

Interesse Público – Princípios Constitucionais 
Preceitos e Perfil do Fiscal de Contratos 
Fases da Liquidação da Despesa – Lei 
4320/64 Previsão Legal para a fiscalização de 
contratos Atribuições do Fiscal Metodologia 
para fiscalização de serviços continuados-
comuns. Conferir Notas Fiscais – Efetuar 
Ateste Informações que deverão constar do 
processo de pagamento Conta Vinculada- 
Controle e Monitoramento Acórdãos do TCU e 
Decisões da AGU sobre tema fiscalização de 
contratos. 

D e E 

E
I-

01
4

 

Direito Administrativo 

Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

01
5

 

Direitos e Deveres dos Servidores 
Públicos Federais 

30 h/a 

 
Este módulo tem como objetivo 
capacitar e orientar o servidor público 
da UNIFESP, quanto a informações 
pertinentes a legislação do Servidor 
Federal Executivo, concernente ao 
seu papel no cumprimento dos 
Direitos e Deveres, baseado na Lei 
8.112/90, Lei 11.091/05, Código de 
Ética Profissional, Estatuto da 
UNIFESP e o Regimento Geral da 
UNIFESP, visando à melhoria das 
relações do trabalho e dos serviços 
executados. Ressaltando a 
responsabilidade e importância 
socioambiental no que consiste aos 
Direitos e Deveres do Cidadão. 
 

 

Direitos: Vencimentos: Remuneração e 
Diárias; Gratificação: Natalina, Pós Encargo; 
Adicionais: Insalubridade; Periculosidade; 
Atividades Penosas; Adicional Noturno; 
Adicional de Férias; Licenças: Acidente em 
Serviço; Tratamento de Saúde; Gestante. 
Adoção; Paternidade; Doença em família; 
Afastamento e Concessões: Mandato Eletivo; 
Horário Especial ao Estudante; Mandato 
Classista; Ausência ao Serviço; Tempo de 
Serviço: Aposentadoria e Disponibilidade; 
Direito de Petição – Requerimento e 
Reconsideração; Cumprir as Normas 
Institucionais com base no Estatuto da 
UNIFESP e o Regimento Geral. Deveres: 
Atender com presteza, ao público em geral; 
Zelar pela economia do material público e 
prover a conservação do patrimônio público; 
Representar contra ilegalidade, Omisso ou 
Abuso de dever; Ser assíduo e pontual para 
com o compromisso do dever. 
 

A, B, C, D e E 

E
I-

01
6

 

Elaboração de Editais, Termos de 
Referência e Projetos Básicos 
(Parceria ESAF) 

30 h/a 

Dominar as técnicas e normas sobre 
a elaboração de editais e capacitar os 
servidores para preparar 
especificações técnicas, projetos 
básicos e termos de referência que 
assegurem processo de licitação 
econômico e juridicamente eficiente.  

O processo de contratação na Administração 
Pública; Elaboração do Edital; O que deve 
constar do Edital – exigências legais; Prazos 
Contratuais; Alterações contratuais previstas 
no Edital; Repercussões da Lei 
Complementar 123/06 e do Decreto 
6.204/2007 na Elaboração dos Editais; O 
Termo de Referência no Pregão; O projeto 
básico; Demais Exigências; Estudo de Casos. 

D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

01
7

 

Espanhol Básico 30 h/a 

 
O módulo visa proporcionar ao aluno 
comunicar-se no idioma espanhol, em 
termos sociais; que este possa usar 
corretamente os conteúdos nova 
língua; e, que ponham em prática 
seus conhecimentos em relação à 
língua espanhola, em seu dia a dia. 
Poderá ser capaz de capaz de 
escrever, ler textos e mensagens 
simples, bem como travar diálogo 
básico para comunicar-se em suas 
necessidades básicas. 
 

 

Comparação entre letras e sons existentes 
em ambas as línguas (alfabeto); Dias da 
semana e meses do ano; Nomes, gênero e 
número nas concordâncias; Apresentação 
entre duas pessoas (incluindo formas verbais 
básicas); Uso das formas de “Estar-hay”; 
Letra, música e canto pelos alunos, da musica 
Guantanamera; explicação do conteúdo da 
letra enquanto ao significado; Uso de 
adjetivos possessivos, com exercícios 
escritos; Verbos básicos regulares de uso 
cotidiano e comum; Uso de “muy”  e “mucho”, 
Ações reflexivas, pentear-se, banhar-se, 
sentar-se, etc.; Números; Horas.; Verbos 
irregulares, etc. 
 

C, D e E 

E
I-

01
8

 

Estratégias de Leitura Instrumental - 
Inglês (EAD) 

30 h/a 

O módulo tem por objetivo apresentar 
estratégias de leitura que possam ser 
utilizadas para melhor compreensão 
de Textos variados em Inglês, 
visando que o leitor consiga despertar 
interesse pelo idioma e adquira 
segurança, à medida que as suas 
possibilidades de compreensão vão 
se ampliando. (30h - EAD Ambiente 
Moodle) 

Estratégias de leitura: 1. Estrangeirismos; 2. 
Anglicismos; 3. Cognatos e Falsos Cognatos; 
4. Dicas Tipográficas; 5. Palavras-chaves; 6. 
Predição; 7. Conhecimento Prévio; 8. 
Skimming; 9. Scanning; 10. Identificação do 
Tópico Frasal;  
11. Uso do Dicionário; 12. Referência 
Contextual; 13. Elementos de Conexão 
Contextual; 14. Imperativo para Instruções; 
15. Noções de Tempos Verbais; 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

01
9

 

Excel Avançado - Projeto de Inclusão 
Digital 

30 h/a 

Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
avançados em software de planilhas 
eletrônicas Microsoft Excel no que se 
refere ao uso de recursos e 
ferramentas. 

 
Modelos, espaços de trabalho e exibições 
personalizadas; Referências e auditoria de 
fórmulas; Organização de dados; Dinamizando a 
planilha (filtro avançado; Aplicando um filtro 
avançado; Subtotal; Utilizando subtotais; Subtotais 
personalizados; Tabelas especiais; Criando uma 
tabela especial; Tabelas dinâmicas; Criando uma 
tabela dinâmica; Gráficos dinâmicos; Criando um 
gráfico dinâmico; Formatação condicional; Tipos de 
formatação condicional; Formatos predefinidos; 
Utilizando uma formatação condicional); 
Importação de dados; Funções. 
 

C, D e E 

E
I-

02
0

 

Excel Básico - Projeto Inclusão Digital 20 h/a 

Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
básicos do sistema operacional 
Microsoft Excel no que se refere ao 
uso de recursos e ferramentas. 

 
Apresentação; Iniciando o Microsoft Excel; 
Iniciando um documento no Microsoft Excel; 
Conhecendo as barras do Excel; Componentes do 
Excel; Planilhas; Trabalhando com as células; 
Formulas e funções; Inserindo gráficos; Impressão; 
Funções; Formatação de dados e recursos de 
impressão.  
 

A, B, C, D e E 

E
I-

02
1

 

Excel Intermediário - Projeto de 
Inclusão Digital 
 

30 h/a 

 

Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
intermediários em software de 
planilha eletrônica Microsoft Excel no 
que se refere ao uso de recursos e 
ferramentas. 
 

 
Revisão geral de Excel básico. Classificação e 
filtros, painéis; Janelas e Gráficos. Validação de 
Dados, Cenários, Auditoria, Filtro avançado, 
Subtotais. Tabela e gráfico dinâmicos. Funções. 
Formatação condicional. Trabalhando com 
funções. Trabalhando com Banco de Dados.  
 

C, D e E 

E
I-

02
2

 

Formação Didático-pedagógica de 
Tutores para Cursos na Modalidade a 
Distância 

Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

02
3

 Gerenciamento e Fiscalização de 
Contratos Terceirizados na 
Administração Pública - Módulo 
Avançado 
(Semipresencial) 

30 h/a 

Capacitar os servidores envolvidos na 
contratação, fiscalização e 
gerenciamento de contratos nos 
aspectos legal, administrativo e 
operacional. 

 

1. Revisão de Conceitos: 1.1. Terceirização: 
significado, filosofia da terceirização na 
Administração Pública, Histórico, fundamentação 
Legal. 1.2. Contratos administrativos: visão geral, 
formalização de contratos, alterações, 
repactuação, prorrogação, garantia, rescisão, 
sanções. 1.3. Compras públicas: legislação 
pertinente, habilitação (jurídica, fiscal econômico 
financeira, técnica), pregão eletrônico (termo de 
referência / projeto básico) 1.4. Registro de Preços: 
visão geral, legislação pertinente, ata de registro de 
preços para Serviços Contínuos. Gerenciamento 
da ata de registro de preços: diferença entre gestor 
da ata e gestor do contrato. 1.5. Contratação de 
Serviços Continuados: pressuposto da 
terceirização, vedações, planejamento, princípios 
gerais, legalidade, segurança jurídico/trabalhista, 
medição e pagamento, plano de trabalho, projeto 
básico, ordem de serviço, planilha de custos. 2.  
Contratação de Serviços x Contratação de mão de 
obra: o pensamento do TCU e as novas decisões; 
3. Análise de Propostas e Planilhas de custos e 
formação de preços. 4. Revisão: reajuste, 
repactuação, equilíbrio econômico-financeiro: 
análise de planilhas para Repactuação de Preços. 
5. Acordos de níveis de Serviço: significado e 
finalidade, elaboração, instrumentos de controle. 6. 
Conferência de documentos para medição e 
pagamento – prática (nota fiscal, folha de 
pagamento, recolhimento de encargos, mapas 
diários, relatório de fiscalização). 7. Sanções: 
glosas, advertências, multas, suspensão. Processo 
administrativo para sanção: instauração e 
instrução. 
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

02
4

 Gerenciamento e Fiscalização de 
Contratos Terceirizados na 
Administração Pública  
(Semipresencial) 

30 h/a 

Capacitar os servidores envolvidos na 
contratação, Fiscalização e 
gerenciamento de contratos, nos 
aspectos legal, Administrativo e 
operacional. 

Princípios operacionais aplicáveis; Compras 
públicas; Registros de preços; Contratos 
administrativos; Lei complementar 123/06 e 
decreto 6.204/07; Terceirização; Contratação 
de serviços continuados; Revisão; 
Fiscalização de controles de qualidade; Guia 
de fiscalização de contratos terceirizados; 
Gestão de serviços e contratos; Acordos de 
níveis de serviço; conferencia de documentos; 
Sanções. 

A, B, C, D e E 

E
I-

02
5

 

Gestão da Qualidade e Segurança do 
Paciente - EaD 

30 h/a  

 

Capacitar os profissionais que atuam 
na área da saúde nos princípios 
fundamentais da gestão da qualidade 
e segurança do paciente 
considerando a publicação da 
Portaria nº 529 de 01/04/2015 do 
Ministério da Saúde, que institui o 
Programa Nacional de Segurança do 
Paciente (PNSP) e a Resolução RDC 
nº 36 de 25/07/2013 da ANVISA que 
institui ações para a segurança do 
paciente. 
 

 

Histórico da gestão da qualidade em saúde; 
Fundamentos da gestão da qualidade em 
saúde; Qualidade x segurança; Ferramentas 
básicas para a gestão da qualidade e 
segurança do paciente; Conceitos sobre 
segurança do paciente; Gestão integrada de 
processos; O impacto da avaliação na 
qualidade em saúde e na segurança do 
paciente; Certificações de qualidade e 
segurança do paciente. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

02
6

 

Gestão de Documentos - EaD 30 h/a 

 
Capacitar servidores para atender as 
necessidades da Lei nº 8.159 de 1 de 
janeiro de 1991 e a Lei nº 12.527 de 
18 de novembro de 2011 que dispõe 
respectivamente sobre a política de 
arquivos públicos e o acesso a 
informação pública. 
 

 

Como ser um bom Aprendiz online: · 
Introdução à Arquivologia – Ciclo Vital e 
princípios arquivísticos · Legislação 
Arquivística · Tipologia Documental – Espécie 
documental, diplomática e Classificação dos 
documentos · Gestão Documental – 
Organização e administração de arquivos, 
Plano de Classificação, Tabela de 
Temporalidade · Protocolos - Noções gerais, 
sigilo e procedimentos administrativos · 
Microfilmagem e automação de documentos · 
Recursos básicos para a Gestão de 
Documentos – EdiDOC, Libreoffice e outros 
recursos e técnicas. 
 

C, D e E 

E
I-

02
7

 

Gestão de Pessoas 

 

Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 
 

E
I-

02
8

 

Gestão Financeira na Administração 
Pública 

 

Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

02
9

 

Gestão, Avaliação e Controle Ambiental 
para Controle de Infecção Relacionada 
à Assistência à Saúde. 

30 h/a 

 

O controle de infecção relacionada à 
assistência à saúde atingiu outros 
níveis de complexidade e atualmente 
e realizado por equipes com formação 
multidisciplinar. Parte considerável 
das infecções hospitalares pode ser 
evitada com a aplicação de medidas 
de prevenção baseadas em 
conhecimento técnico adequado e 
apoio administrativo. Em complexos 
hospitalares de médio e grande porte 
e necessário também o controle 
ambiental para o controle de infecção, 
com a aplicação de legislação 
especifica e avaliação de risco 
biológico e químico com amostragem 
ambiental. Este módulo pretende 
atualizar os profissionais sobre este 
tema e promover a conscientização 
sobre a vulnerabilidade das 
instituições de saúde em situações 
emergenciais causadas por 
mudanças climáticas. 
 

Paradigmas do controle ambiental; 
Adequação do s servidores de saúde ás 
legislações e orientações especificas em 
controle de riscos químicos e biológicos; 
Avaliação de áreas com base na RDC 50; 
Sustentabilidade das Instituições de saúde; 
ANVISA: Gestão de resíduos infectantes e 
perfuro-cortantes; Investigação e Controle de 
Epidemias (surtos) Hospitalares; Avaliação de 
Risco biológico e químico no ambiente 
hospitalar; Controle ambiental e Gestão 
Ambiental Hospitalar integrada; Integração: 
Vigilância Epidemiológica e Notificação; 
Dinâmica com integração dos temas 
estudados. 

D e E 

E
I-

03
0

 

 
Gramática e Redação no Serviço 
Público - EaD 

40 h/a 

 

Capacitar os servidores TAE’s na 
compreensão e escrita da língua 
portuguesa de acordo com a norma 
culta, dentro do contexto do serviço 
público. 
 

 

Coesão e coerência, novo acordo ortográfico, 
textos funcionais, relações semânticas 
(homonímia, paronímia, polissemia, etc.), 
pontuação, crase, concordâncias verbal e 
nominal, regência, ortografia e revisão 
gramatical. 
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
1

 

Humanização e Ética no Serviço 
Público - EaD 

30 h/a 

 
Este módulo visa discutir as questões 
da Ética no exercício profissional do 
servidor público de forma a estimular 
o comportamento ético nas relações 
de trabalho e no contato com os 
usuários. 
 

 

Conceito de ética; Evolução histórica da 
ética; Moralidade e legalidade; Conceitos de 
Valores; O exercício da ética no contexto do 
serviço público federal; Ética nas relações 
interpessoais: lealdade e compromisso do 
servidor público; Implicações do 
comportamento ético no trabalho; Assédio 
moral: Definição; Origem; Como reconhecer; 
O que fazer; Legislações pertinentes; 
Decreto nº1171 de 22/06/1994 (Código de 
Ética Profissional do Servidor Público Civil do 
Poder Executivo Federal) 
Humanização: Definições; Política Nacional 
de Humanização (PNH) do Ministério da 
Saúde 
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
2

 Inglês Inicial - Nível 1 (Discurso, 
Conversação e Leitura de Compreensão 
Básica) 
 

46 h/a 

Objetivo Geral: Capacitar os 
servidores da universidade com o 
estudo e compreensão da língua 
inglesa por meio de estratégias de 
conversação e leitura de textos 
básicos, que propicie o atendimento 
ao público interno e externo, 
contemplando o interesse da 
instituição e das legislações vigentes, 
dos diversos ambientes 
organizacionais da carreira do 
servidor TAE. 
Objetivos Específicos: Ensinar o 
servidor a comunicar-se por meio de 
fases curtas e simples relacionadas a 
temas cotidianos. Temas esses que 
permitem identificar e apresentar 
pessoas, falar sobre profissões, 
pesquisar ou fornecer dados 
pessoais, dizer as horas e indicar 
localizações, entre outros. O servidor 
torna-se também capaz de 
compreender e redigir textos e 
mensagens simples (mensagens, 
cartão postal, e-mails) a partir de 
modelos aprendidos e 
compreendidos. 
 

I. The article – o artigo; II. Substantivos – 
plural e gênero – Plural os nouns; III. Personal 
pronouns and reflexive pronouns – pronomes 
pessoais e reflexivos; 
IV. O caso possessivo – the possessive case; 
V. O verbo ser/estar – the verb to be; VI. O 
verbo haver – there be; VII. Os adjetivos e os 
advérbios – adjectives and adverbs; VIII. Os 
graus dos adjetivos e advérbios – degrees of 
comparison (adjectives and adverbs); IX. Os 
demonstrativos (pronomes substantivos e 
adjetivos) – demonstrative pronouns and 
demonstrative adjectives; X. Os possessivos 
(pronomes, adjetivos e substantivos) – 
possessives adjectives and possessives 
pronouns; XI. Verbos – verbs; XII. O presente 
– Simple present; XIII. O pretérito 
perfeito/imperfeito – simple past; XIV. O futuro 
– simple future; XV. O verbo ter – the verb to 
have; XVI. O pretérito perfeito composto – 
present perfect; XVII. O pretérito mais-que-
perfeito composto – past perfect. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
3

 

Inglês Instrumental - Módulo I (Discurso 
e Leitura em Contextos Acadêmicos) 

60 h/a 

 

a) Capacitar e estimular os servidores 
da universidade com o estudo e 
compreensão da língua inglesa 
através de estratégias de leituras que 
propiciem o entendimento de textos 
em diversas naturezas: b) Conhecer 
as estruturas básicas da língua 
inglesa e suas unções; c) Possibilitar 
condições para a tradução de textos 
originais extraídos de jornais revistas 
e sites especializados; d) Desenvolver 
a habilidade de leitura de textos em 
língua inglesa, inicialmente, por meio 
de processos e metas cognitivos e 
desenvolvimento pela interpretação 
de estruturas gramaticais e textuais, 
levando o aluno à seleção de 
informações e compreensão de textos 
de sua área acadêmica e/ou 
profissional de acordo com o objetivo 
de leitura estabelecida. 
 

Estratégias de Leitura; Leitura geral e leitura 
seletiva; Modelos de leitura; Estratégias de 
aquisição e retenção de vocabulário; O uso do 
dicionário; Leitura intensiva extensiva de 
textos em Língua Inglesa; Conteúdos básicos 
da Língua Inglesa em seus componentes 
morfológicos, lexicais e sintáticos; abordagem 
textual baseada em gêneros acadêmicos mais 
freqüente utilizados: abctract, paper, 
conference, abstract / summary / proposal e 
e-mail. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
4

 Inglês Pré-Intermediário - Nível I 
(Discurso, Conversação e Leitura de 
Compreensão Básica) 
 

54 h/a 

Objetivo Geral: Capacitar os 
servidores da universidade com o 
estudo e compreensão da língua 
inglesa por meio de estratégias de 
conversação e leitura de textos pré-
intermediários que propiciem o 
atendimento ao público interno e 
externo, contemplando o interesse da 
instituição e das legislações vigentes, 
dos ambientes organizacionais da 
carreira do servidor TAE. 
Objetivos Específicos: Neste nível, o 
servidor já está apto a se comunicar 
de maneira simples, já entendeu um 
pouco mais de gramática e saber 
redigir um e-mail, carta etc. O objetivo 
do curso pré-intermediário é revisar, 
praticar e aprofundar algumas regras 
importantes, o aluno então se torna 
apto a entender a língua inglesa de 
uma maneira mais coesa, dinâmica e 
fluente. 

Capacitar os servidores da universidade com 
o estudo e compreensão da língua inglesa por 
meio de estratégias de conversação e leitura 
de textos pré-intermediários, que propicie o 
atendimento ao público interno e externo, 
contemplando o interesse da instituição e das 
legislações vigentes, dos ambientes 
organizacionais da carreira do servidor TAE. 
O objetivo do curso pré-intermediário é 
revisar, praticar e aprofundar algumas regras 
importantes, o aluno então se torna apto a 
entender a língua inglesa de uma maneira 
mais coesa, dinâmica e fluente.  

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
5

 

Legislação e Práticas de Registro 
Acadêmico  
(Semipresencial) 

 

Objetivos: Capacitar os servidores 
ligados aos processos da graduação, 
tanto a secretaria acadêmica quanto o 
administrativo, promovendo a 
gradativa melhoria nos procedimentos 
e processos internos, proporcionando 
maior segurança na definição das 
rotinas e atividades acadêmicas, tanto 
nas que envolvem a utilização dos 
sistemas corporativos ligados à 
graduação quanto aos processos 
manuais. 

1- Introdução: Legislação vigente; Estatuto / 
Regimento / Regulamento; Sistemas de 
ensino. 2- Sistema de Informação 
Universitária: Apresentação; Módulos. 3- 
Confecção e Operacionalidade dos 
Calendários. 4- Currículo (Inclusão / Alteração 
/ Adaptação): Equivalência; Pré-Requisitos; 
Atividades Complementares; Estágios. 5- 
Processos de Ingresso e Permanência: Tipos 
de matrícula; Matrícula inicial (Vestibular, 
SISU, Transferências); Rematrícula; 
Trancamento; Desistência; Mobilidade 
Acadêmica. 6- Colação de Grau. 7- ENADE. 
8- Registros de Diplomas. 

D e E 

E
I-

03
6

 

Libras Básico  30 h/a 

O objetivo deste Módulo é capacitar 
servidores técnicos da Educação e da 
Saúde para que possam se 
comunicar com deficientes auditivo-
surdos na linguagem de sinais e 
abordar questões relativas à 
deficiência enfocando a 
especificidade de cada uma delas. 

Alfabeto Manual; Sinais Nomes Próprios; 
Pronomes; Singular e Plural; Números; 
Ordinais; Quantidade; Adjetivos; Horas e 
Fases do Dia; Semana; Mês; Ano; 
Sentimentos; Transporte; Doenças; 
Cumprimentos; Família e Parentesco; Cores; 
Alimentos; Animais; etc. Diálogos em classe e 
representação de estórias infantis. O mundo 
dos Surdos; Aquisição da língua de sinais por 
crianças surdas; Retrospectiva na Educação          
dos Surdos no Brasil e no Mundo; Os surdos 
enquanto minoria linguística; As comunidades 
Surdas no Brasil; Cultura e Comunidades 
Surdas; A Língua Brasileira de Sinais-
LIBRAS; Prevenção e Prótese Auditiva e 
filmes sobre deficiência auditiva. 
 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

03
7

 

Licitações e Compras  
Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 

E
I-

03
8

 

Liderando Equipes - EaD 30 h/a 
Promover discussões acerca dos 
aspectos da liderança nas relações 
interpessoais. 

Conhecendo grandes líderes da atualidade, o 
segredo dos líderes, conceito de liderança, 
perfis de liderança, liderança organizacional. 

C, D e E 

E
I-

03
9

 

Mediação de Conflitos 24 h/a 

Este módulo visa orientar os 
servidores, inclusive os que se 
encontram em cargo gerencial, sobre 
os manejos e as ferramentas mais 
adequadas para lidarem com 
situações conflituosas no ambiente de 
trabalho. 

Tipos de Mediação: Cível,Familiar, 
Comunitária, MVO, Judicial, Escolar e 
Trabalhista; Teoria e Prática em Mediação I; 
Teoria e Prática em Mediação II; Teoria e 
Prática em Mediação III. 
 

C, D e E 
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Planejamento na Administração Pública 30 h/a 

 
Proporcionar aos servidores o 
conhecimento de forma integrada de 
como aplicar o planejamento público 
federal, a fim de alinhar as 
necessidades da organização a partir 
da gestão estratégica. 
 

 

Planejamento, Cultura organizacional, Tipos 
de Planejamento, Níveis de Planejamento, 
Estratégia. Governança corporativa; 
Planejamento público x privado. Legislação 
sobre planejamento na administração pública 
federal. O gestor público. O planejamento na 
UNIFESP: Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI, Plano Pedagógico 
Institucional – PPI. Planos diretores, 
administrativos e acadêmicos. Planejamento 
estratégico. Alinhamento estratégico. Missão; 
Visão de futuro; Valores. Diagnóstico 
estratégico: Matriz SWOT (Pontos Fortes, 
Pontos Fracos, Oportunidades e Ameaças). 
Balanced Scorecard – BSC. As quatro 
perspectivas do BSC. Mapa Estratégico. 
Construção do mapa estratégico com pontos 
fracos. Construção do mapa estratégico com 
objetivos estratégicos. Matriz GUT. 
Construção do Painel de indicadores 
estratégicos. Construção do Portfólio de 
projetos. Priorização do portfólio de projetos. 
Caso prático. 
 

C, D e E 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Comissão de Capacitação dos  

Servidores Técnico-Administrativos em Educação 
 

 

Rua Botucatu, 740 - 3º andar - São Paulo-SP - CEP 04023-900 
Fone: 5576-4510 - e-mail: comissaocapacitacao@unifesp.br 

22/37 

Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

04
1

 

Políticas Públicas 30 h/a 

Este módulo discutirá sobre as 
políticas públicas do estado 
relacionadas à área da saúde; em 
SUS preceitos de integralidade, 
equidade e universalidade, direitos do 
cidadão e responsabilidade do 
servidor na implementação deste 
sistema. 

História das políticas públicas no Brasil; Lei 
8.080/90 - SUS; Política de desenvolvimento 
econômico e social e os impactos da saúde; 
Interação da formação profissional com o 
sistema de saúde; Planejamento e 
instrumentos de gestão no SUS; Estado, 
sociedade e política de saúde; Modelos de 
atenção de assistência; Gestão de políticas e 
serviços de saúde; Análise da realidade 
brasileira no contexto da saúde; Lei 8112/90 – 
R.J.U e leis complementares. 

C, D e E 

E
I-

04
2

 

Potencialidades Técnicas do Moodle  
(Semipresencial) 

30 h/a 

 

Capacitar os servidores Técnico 
Administrativos no uso do ambiente 
virtual de aprendizagem e apresentar 
os recursos midiáticos do Moodle, 
bem como a emissão dos relatórios. 
(30h - 16h Presenciais e 14h EAD). 
 

Como administrar a página do Curso; Criar 
Fórum, questionários; Criar e usar o Banco de 
Questões; Criar a WIKI; Designer Instrucional 
da página 

C, D e E 
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PowerPoint Básico / Internet Web 2003 / 
2007 – Projeto de Inclusão Digital 

30 h/a 

Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
básicos do sistema operacional 
Microsoft PowerPoint básico na 
elaboração de cartazes; Montagens 
de textos com figuras; Apresentação 
no que se refere ao uso de recursos e 
ferramentas.  
- Capacitar os servidores da 
universidade com conhecimentos 
básicos do sistema operacional 
Internet / Web, no que se refere ao 
uso de recursos e ferramentas. 

 

Iniciando Power Point; Criando apresentações 
em branco; Criando modelo de apresentação; 
Inserindo texto no slide; Excluindo, 
duplicando, alterando layout e estrutura do 
slide; Inserindo uma tabela; Inserindo objeto; 
Inserindo clip art; transição de slides; Botões 
de ação; Múltiplos botões de ação; Testar 
intervalos de apresentação; Salvando e 
enviando suas apresentações para outros 
usuários; Animação de slides; Configuração 
de imagens; Configuração de impressão; 
Formatação de dados e recursos de 
impressão. Apresentação; O que é internet; 
Tipos de conexão; Iniciando o Internet 
Explorer; Tela Principal; Barras de Botões; 
Barras de endereços; Navegação na Web; 
Correio eletrônico (e-mail); sites de buscas; 
salvar figuras da internet; Copiar, colar e 
salvar um texto da internet Funções; 
Formatação de dados e recursos de 
impressão. 
 

A, B, C, D e E 
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Redação e Reescrita de Textos 30 h/a 

Aprimorar competências para a 
produção de textos nas diversas 
modalidades, utilizando recursos da 
revisão crítica e reescrita. Construir 
textos com adequação linguística 
visando ao melhor desempenho na 
área profissional. Propiciar a análise e 
exposição oral (pelos alunos) de 
temas de interesse geral, com base 
na reflexão orientada de tópicos 
conexos. Desenvolver a criatividade e 
romper possíveis barreiras ao ato de 
escrever, a partir de propostas 
diversificadas de elaboração de 
textos. Conhecer as modificações 
introduzidas pelo Acordo Ortográfico 
e favorecer sua aplicação nos textos. 

Revisão de conteúdos gramaticais de maior 
aplicabilidade tais como: flexão de 
substantivos e adjetivos, conjugação verbal, 
concordância nominal/verbal e regência 
nominal/verbal. Principais vícios de 
linguagem; Linguagem denotativa e 
conotativa; Níveis de linguagem: formal, 
coloquial, específica de grupos; Barreiras à 
comunicação; Texto narrativo: exigência de 
personagens e ações; ordenação temporal; 
Texto descritivo: aspectos e propriedades de 
um ser individual; verbos estáticos; Texto 
dissertativo: análise, explicação e avaliação 
de temas; - Partes componentes: introdução, 
desenvolvimento e conclusão; tópico frasal; - 
Seleção de argumentos e desenvolvimento 
lógico; comprovação ou negação da hipótese 
inicial; Textos com expressividade poética: 
poesia e prosa poética; Textos publicitários e 
jornalísticos. Caracterização; Construção de 
textos, empregando-se diferentes 
possibilidades de expressão; Reescrita 
coletiva de textos, visando ao 
aperfeiçoamento destes; Coesão e coerência 
textuais; Noções de retórica; Modificações 
introduzidas pelo Acordo Ortográfico. 
Comentários. 

A, B, C, D e E 
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Repactuação, Planilha de Custos e 
Formação de Preços da IN nº 2/2008 
(Parceria ESAF) 

30 h/a 

Capacitar, treinar e formar servidores 
a elaborar e analisar planilhas de 
custos e formação de preços quando: 
1) da elaboração de Termo de 
Referência/Projeto Básico na fase 
interna da contratação; 2) da proposta 
vencedora da licitação, pelo 
pregoeiro; 3) da solicitação de 
repactuação de preços do contrato; e 
4) da fiscalização do cumprimento do 
pagamento dos benefícios e encargos 
de contratos de serviços continuados 
com dedicação exclusiva de mão de 
obra. 

MÓDULO 1 – Composição da remuneração; 
MÓDULO 2 – Benefícios mensais e diários; 
MÓDULO 3 – Insumos diversos; MÓDULO 4 – 
Encargos Sociais e trabalhistas; Encargos 
previdenciários / FGTS e INSS; SESI ou SESC / 
SENAI ou SENAC /INCRA; Salário-educação. 
FGTS; Seguro acidente do trabalho; SEBRAE; 13º 
Salário e adicional de férias e incidências; 
Afastamento maternidade e incidência sobre 13º e 
férias; Provisão para a rescisão - Aviso-prévio 
indenizado; Incidência do FGTS sobre o aviso-
prévio indenizado; Multa do FGTS do aviso-prévio 
indenizado; Aviso-prévio trabalhado; Multa do 
FGTS do aviso-prévio trabalhado; Custo de 
reposição do profissional ausente: Férias. Ausência 
por doença. Licença-paternidade. Ausências 
legais. Ausência por acidente de trabalho; 
Encargos sociais e trabalhistas; Custos indiretos, 
lucro e tributos (Tributos federais, estaduais e 
municipais); Custos excluídos pela Portaria SLTI nº 
7/2011; IRPJ e CSLL; Entendimento do TCU; 
Exercício de análise de planilha de custos em 
repactuação de contrato de limpeza e 
conservação; Procedimentos do pregoeiro e da 
Administração; Análise da planilha de custos da IN 
SLTI nº 2/2008 - com as alterações promovidas 
pela Portaria SLTI nº 7, de 09/03/2011, bem como 
pelo Manual de Orientação para Preenchimento da 
Planilha de Custos e Formação de Preços do 
MPOG/SLTI/DLSG versão 1.0 de maio de 2011 - 
item a item, dos serviços de vigilância, com 
utilização da convenção coletiva de trabalho em 
vigor em Porto Alegre/RS – Passo a passo do 
memorial de cálculo. 

D e E 
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Sustentabilidade, Consciência 
Ambiental - EaD 
 

30 h/a 
 

Capacitar e conscientizar servidores 
técnico-administrativos em Educação 
da UNIFESP, para que os mesmos 
possam atuar como multiplicadores 
do tema na universidade e na 
sociedade, aplicando os conceitos de 
sustentabilidade no trabalho, na 
própria casa e em qualquer local 
propício. 

1 - O ser humano e o meio ambiente. Ética, moral 
e cidadania. 2 - Bases da educação ambiental: 
Constituição Federal, Política Nacional do Meio 
Ambiente, Lei de Crimes Ambientais e Política 
Nacional de Resíduos Sólidos. 3 - Hierarquia na 
gestão dos resíduos e princípio dos 3R. Aspectos 
socioambientais e técnicos da gestão de resíduos 
de equipamentos eletrônicos. 4 - Qualidade, 
consumo consciente e reuso da água. Como 
funciona uma estação de tratamento de água. 5 - 
Como funciona uma estação de tratamento de 
esgoto. O que é saneamento básico? Qual é a sua 
importância para a saúde pública e para o meio 
ambiente? 6 - Princípios e benefícios da agricultura 
orgânica. 7 - O ar que respiramos. Como podemos 
contribuir para a sua qualidade. Como funciona a 
inspeção veicular. 8 - Produção de energia limpa e 
uso consciente da energia elétrica. Estudos 
comparativos entre as lâmpadas incandescentes, 
fluorescentes e de LED. 9 - O que é poluição 
sonora? Efeitos na saúde humana. Exemplos de 
cidades, bairros e empreendimentos sustentáveis 
(minimização e reaproveitamento de resíduos, 
transporte público de qualidade, energia limpa, 
reuso da água etc.). 11 - Exibição de filmes e 
documentários e elaboração de resenha sobre os 
mesmos. Sugestões: Lixo Extraordinário, Entre 
Rios, Hope (Visions of Whitefeather), Agenda 
Ambiental na Administração Pública e A História 
das Coisas. 12- Elaboração de projeto visando à 
aplicação da educação ambiental no trabalho ou na 
própria residência. 

C, D e E 

E
I-

04
7

 

Trabalho, Educação e Saúde - EaD 30 h/a 

O módulo pretende discutir o trabalho 
como um dos elementos 
considerados determinantes de 
saúde. 

A educação no século XXI, A percepção 
ampliada dos conceitos de saúde e doença, 
Educação em Saúde, Concepções de 
Trabalho, Saúde, Educação e Sociedade. 

D e E 
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Aposentadoria: Legislação, Políticas e 
Direitos do Cidadão – Programa de 
Preparação para Aposentadoria 

20 h/a 

Orientar os servidores quanto ao 
processo de aposentadoria, direitos e 
políticas para o aposentado, 
preparando-os para a nova fase em 
sua vida.  

Políticas Públicas para a Terceira Idade, 
Estatuto do Idoso; Aposentadoria; Pensão; 
Abono de Permanência; Remuneração; 
Orçamento e Finanças. 

A, B, C, D e E 

E
P

e-
04

9
 

Como Aposentar com Saúde – 
Programa de Preparação para 
Aposentadoria 

30 h/a 

Orientar os servidores quanto à 
prevenção de doenças, objetivando 
melhorar a qualidade de vida na 
terceira idade. 

Cuidando do coração; Entendendo a 
Menopausa e Andropausa; Cuidados com a 
pele; Doenças neurológicas; Osteoporose e 
Reumatismo; Saúde Mental; Mudanças 
hormonais da terceira idade; Saúde Bucal. 

A, B, C, D e E 
 

E
P

e-
05

0
 

Educação Financeira, Futuro 
Sustentável - EaD 

40 h/a 

 

Promover a saúde e o equilíbrio 
financeiro, a mudança da relação com 
o uso do dinheiro, permitindo o 
planejamento e o raciocínio aquisitivo. 
 

 

Priorizando sonhos; Aprender a evitar dívidas; 
Planejamento familiar versus planejamento 
pessoal; Mudança de hábitos em relação ao 
dinheiro; Realizando boas compras; Como 
obter vantagens com/do cartão de crédito; 
Táticas de negociação com bancos e cartões; 
Independência financeira (aposentadoria 
sustentável). 
 

A, B, C, D e E 
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E
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Nutrição, Nutrição Ecológica, Meio 
Ambiente e Saúde 

30 h/a 

Passar ao aluno o conhecimento e 
importância da nutrição saudável, 
fornecer conhecimentos básicos de 
ecologia, ecologia humana, conceitos 
de sustentabilidade e meio ambiente, 
saúde e qualidade de vida. 

Parte 1. Meio ambiente e qualidade de vida 
(Carga horária: 10 horas) – Introdução ao 
estudo da planta, estudo e preparo do solo e 
composto orgânico; Multiplicação de plantas 
(sementes e vegetativa); Introdução a 
agricultura orgânica e urbana: água, sol, 
nutrientes, solo e adubação; Pragas e doenças: 
incidência e medidas de controle natural; 
Compostos orgânicos e compostagem caseira; 
Hidroponia. Parte 2. Nutrição e nutrição 
ecológica (Carga horária: 12 horas) – Definição 
de nutrição e nutrição ecológica; Pirâmide 
alimentar; Segurança alimentar e nutricional: 
pressupostos para uma nova cidadania?; 
Sustentabilidade alimentar; Bioquímica dos 
alimentos funcionais e seus benefícios; 
Alimentos industrializados e seus efeitos na 
saúde e no meio ambiente (fast food e slow 
food); Reeducação alimentar. Parte 3. 
Prevenção de doenças e boa saúde através da 
nutrição do que devemos ou não nos alimentar 
(Carga horária: 8 horas) – Alimentos 
transgênicos; Gorduras trans e seus efeitos no 
organismo; Diabetes, hipercolesterolemia e 
hipertensão; Educação alimentar na infância e 
saúde futura; Alimentação viva; A FAO e as 
perspectivas de safras e situação alimentícia no 
mundo; Elaboração de um cardápio equilibrado 
e saudável. 

A, B, C, D e E 
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Relações Interpessoais no Ambiente 
de Trabalho - EaD 

30 h/a 

 
Promover discussões sobre a 
importância do trabalho em equipe. 
Este módulo pretende potencializar 
ações afirmativas articulando as 
práticas e vivências profissionais dos 
participantes, considerando-se os 
interesses de inclusão e qualidade 
das relações afetivas no ambiente de 
trabalho. 
 

Pró-atividade, Flexibilidade, Dialogicidade e 
reflexão, Mediação de conflitos. 

D e E 

E
P

e-
05

3
 

Saúde Mental e Trabalho 30 h/a 

Propor aos servidores, uma reflexão 
sobre as relações entre saúde mental 
e trabalho, a fim de que cada 
colaborador possa se diferenciar no 
exercício de suas funções, 
percebendo que ele e em seu local de 
trabalho.  

Prazer-Sofrimento no trabalho; Relações 
interpessoais, Motivação e autoestima; 
Sofrimento X adoecimento; A escuta do 
sofrimento psíquico, Clima dos excessos; O 
trabalho feminino na contemporaneidade, 
Trabalho e relações familiares; Oficina da 
memória, 

A, B, C, D e E 

E
P

e-
05

4
 

Técnicas de Redação - EaD  

 

O objetivo do curso é aprimorar 
técnicas de escrita de textos 
empresariais segundo a norma culta 
da língua e os padrões formais do 
texto. 
 

E-mail, Memorandos/Ofícios, Atas, Cartas, 

Gramática especializada. 
D e E 
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A Aplicação de Ferramentas 
Gerenciais 

30 h/a 

O conteúdo abordará aspectos 
relacionados ao processo de trabalho 
(metas, estratégia e avaliação), 
liderança e responsabilidade no 
aprimoramento da equipe. 

 

Elementos e instrumentos de administração; 
Planejamento estratégico; Processo de 
trabalho em enfermagem (supervisão e 
tomada de decisão); Liderança e poder na 
enfermagem; Ferramentas da qualidade; Uso 
de indicadores de qualidade em enfermagem; 
Avaliação de serviços e prestação da 
assistência; Avaliação de desempenho 
pessoal. 
 

E 

E
P

r-
05

6
 

Boas Práticas Laboratoriais e 
Biossegurança 

 

Ementa e conteúdo em elaboração. * 
 
* A ser atualizado mediante análise e aprovação de propostas apresentadas à Comissão de Capacitação. 

E
P

r-
05

7
 

Hematologia Laboratorial  

 

Capacitar os colaboradores para 
execução do exame hematológico, 
portanto execução do: esfregaço, 
processamento da amostra, leitura do 
diferencial, avaliação e liberação de 
resultado; desenvolver habilidades 
para processos específicos como: 
exame de coagulação e exame 
citológico; desenvolver a capacidade 
para avaliação da fase pré-analítica 
do processo e o conhecimento do 
controle de qualidade específico da 
área. 
 

 

As Técnicas Manuais e os Métodos 
Automatizados; A Rotina Laboratorial de 
Hemogramas / Controle de Qualidade;  
Interpretação do Hemograma / As Anemias; 
Interpretação do Hemograma / As 
Leucocitoses Reacionais; As Neoplasias 
Hematológicas; A Rotina Laboratorial dos  
Coagulogramas / O controle de Qualidade 
dos Coagulogramas; Interpretação dos 
Testes de Hemostasia e de Trombofilia; A 
Rotina Laboratorial de Líquidos Cavitários / 
Interpretação de Exames Citológicos; A 
Rotina Laboratorial do Liquor / Interpretação 
do Exame de Liquor; Diagnóstico laboratorial 
dos linfomas e das hemoglobinopatias; 
Noções básicas de interpretação do 
mielograma; Aula teórico-prática sobre 
citologia hematológica. 
 

D e E 
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Imunoquímica Clínica  30 h/a 

 

Capacitar os colaboradores na 
interpretação das análises realizadas 
em Imunoquímica Clínica, nas 
metodologias envolvidas, na 
avaliação do processo analítico, nas 
boas práticas em laboratório clínico e 
no conhecimento do controle da 
qualidade analítica. 
 

 

Processo Analítico, Marcadores Séricos de 
Risco Cardiovascular: Colesterol Total e 
Frações e Triglicérides, Marcadores Séricos 
de Necrose Miocárdica: Troponinas I e T, CK 
Massa e Mioglobina, Controle da Qualidade 
Analítica, Boas práticas em laboratório clínico 
– Acreditação, Dinâmica de grupo - boas 
práticas e controle de qualidade, 
Metodologias em Bioquímica, Urinálise - 
microscopia e automação, Urinálise - prática 
microscopia e automação, Diabetes - exames 
laboratoriais, Prática - hemoglobina glicada, 
Metodologias em imunologia, Erros 
Laboratoriais. 
 

D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

P
r-

05
9

 

Resíduos de Serviço de Saúde - 
Legislação e Gerenciamento 

30 h/a 

 

Objetivos: Capacitar servidores da 
UNIFESP a gerenciar os resíduos de 
serviço de saúde em seu local de 
trabalho, com segurança e conforme 
a legislação vigente. 
 

 

Apresentação do conteúdo do curso e da 
Comissão de Resíduos (home page, equipe e 
objetivos). O que são Resíduos de Serviços 
de Saúde?; Constituição Federal e Meio 
Ambiente. Lei de Crimes Ambientais; NBR 
10.004: Resíduos Sólidos – Classificação; 
Tipos de Risco: físicos, químicos, biológicos, 
ergonômicos e de acidentes. NR 32: 
Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços 
de Saúde; CVS 21: Norma Técnica sobre 
Gerenciamento de Resíduos Perigosos de 
Medicamentos em Serviços de Saúde. RDC 
306, da ANVISA: Regulamento Técnico para 
o gerenciamento de resíduos de serviços de 
saúde; Grupo A: Resíduos Potencialmente 
Infectantes; Grupo B: Resíduos Químicos; 
Grupo C: Rejeitos Radioativos; Grupo D: 
Resíduos Comuns; Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (02/08/2010) e logística 
reversa. Lâmpadas, pilhas, baterias e 
resíduos tecnológicos; Trabalho em Grupo; 
Incineração, co-processamento e aterro 
sanitário; Equipamento de Proteção Individual 
(EPI) e Equipamento de Proteção Coletiva 
(EPC); Acidentes: incêndios, explosões e 
vazamentos. 
 

C,D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

  E
P

r-
0

60
 

Trâmites Administrativos 50 h/a 

Curso de capacitação que propicia 
condições para que os alunos 
desenvolvam as competências 
necessárias ao “Manuseio de 
processos administrativos”, definidas 
a partir da análise do processo de 
trabalho desse segmento, envolvendo 
a questão dos processos 
administrativos em geral. 

Manuseio de Processos Administrativos: Aula 1 
– 03/08/2011 - Meios de comunicação 
administrativa, Processo administrativo 
(definição), Autuação de processos, Reativação 
de processos; Aula 2 – 10/08/2011 - Juntada de 
folhas e documentos, Processo principal-
acompanhante, Desentranhamento em 
processos, Volume de processos; Aula 3 – 
17/08/2011 - Paginação irregular (correção), 
Vistas em processos, Troca de capa, 
Desaparecimento e extravio de processos, 
Conhecimento do Sistema Trâmite; Aula 4 – 
24/08/2011 - Comunique-se & despacho, 
Arquivamento de processos, Processo 
encerrado, Movimentação de processos; Aula 5 
– 21/09/2011 - Planejamento, organização, 
execução, acompanhamento e avaliação de 
atividades administrativas: agenda, 
correspondências recebidas e enviadas, follow 
up, viagens, reuniões, dentre outras, Métodos e 
técnicas secretariais que possibilitem maior 
produtividade no trabalho, Rotina administrativa 
e técnicas de administração do tempo. 

D e E 

 

Legendas:  EI = Eixo Institucional  EPe = Eixo Pessoal  EPr = Eixo Profissional 
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Anexo II 

Exemplo de Comprovante de Rendimentos 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo III 

 

Tabela para Progressão por Capacitação Profissional 

 (Anexo XVI da Lei 12.772 de 28/12/2012) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NÍVEL DE NÍVEL DE CARGA HORÁRIA DE 
CLASSIFICAÇÃO CAPACITAÇÃO CAPACITAÇÃO 

A 

I Exigência mínima do Cargo 

II 20 horas 

III 40 horas 

IV 60 horas 

B 

I Exigência mínima do Cargo 

II 40 horas 

III 60 horas 

IV 90 horas 

C 

I Exigência mínima do Cargo 

II 60 horas 

III 90 horas 

IV 120 horas 

D 

I Exigência mínima do Cargo 

II 90 horas 

III 120 horas 

IV 150 horas 

E 

I Exigência mínima do Cargo 

II 120 horas 

III 150 horas 

IV 
Aperfeiçoamento ou curso de capacitação 
superior a 180 horas (alteração dada pela 

Lei nº 11.233 de 22DEZ05) 

  

CH Mínima exigida para 
a próxima progressão. 

A letra (neste caso “C”) 
indica o Nível de 
Classificação do Servidor, e 
somente o primeiro número 
(neste caso “2”) indica o 
Nível de Capacitação em 
que o servidor se encontra 
atualmente.  
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Anexo IV 

 
JUSTIFICATIVA DE DESISTÊNCIA NO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO 

 

Nome:               

Matrícula Unifesp:       Matrícula SIAPE:      

Departamento/Setor:             

Telefone (Res):      Telefone (Setor):       

Telefone (Cel):       E-mail:       

 

DADOS DO EVENTO DE CAPACITAÇÃO 

Módulo:              

Data de início do Módulo:   /  /   

Horário:    

 

MOTIVO DA DESISTÊNCIA 

(   ) necessidade imperiosa de serviço 

(   ) motivo de doença (anexar cópia do atestado) 

(   ) outros. Justificativa:           

             

             

             

              

 

São Paulo, ____ de     de  . 

 

Assinatura do aluno:             

 

Nome da Chefia:             

 

 

Carimbo e assinatura da Chefia:           

 

 

Este formulário deve ser entregue ao Coordenador do Módulo de Capacitação em até 03 dias úteis após 

a desistência. 
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Anexo V 

 
TERMO DE CESSÃO DE USO DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 
 

Pelo presente instrumento, de um lado, como o CEDENTE e Autor do conteúdo programático 
do módulo do Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em Educação 
da Unifesp, Sr. ___________________________, registro funcional nº ________, SIAPE 
______________ e, de outro lado, como CESSIONÁRIA, a Universidade Federal de São 
Paulo, têm justo e acordado o presente Termo de Cessão de Uso dos Direitos de 
Propriedade Intelectual, em caráter universal, total e definitivo, que se faz por prazo 
indeterminado e gratuito, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO  
Pelo presente Instrumento Particular de Cessão de Uso e na melhor forma de direito, o 
CEDENTE e AUTOR transmite ao CESSIONÁRIO de forma total, permanente e gratuita os 
direitos autorais de todo o material produzido para o módulo {nome do módulo}, apresentado à 
Comissão de Capacitação dos Servidores Técnico-administrativos em Educação da Unifesp - 
CCSTAE. 
Parágrafo primeiro: O CEDENTE declara, sob as penas da lei e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, que é o autor e proprietário da obra acima especificada, e que responde 
integralmente pela originalidade da referida obra bem como, pelos conceitos ideológicos e 
pessoais que envolvam terceiros ou de outra ordem neles contidos, responsabilizando-se por 
qualquer dano que venha a causar ao CESSIONÁRIO.  
Parágrafo Segundo O CEDENTE declara não existir nenhuma proibição vinculada à divulgação 
da obra, produto ou processo objeto do módulo, desonerando, também, a UNIFESP de todas e 
quaisquer responsabilidades oriundas da utilização do material por si ou de terceiros. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: DA AUTORIZAÇÃO DO CEDENTE 
Por força do presente instrumento, o CEDENTE autoriza o CESSIONARIO: Utilizar o conteúdo 
programático no Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação da Unifesp independentemente de sua participação na realização do mesmo. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE 
O CEDENTE declara não infringir direitos autorais ou outros direitos de propriedade de terceiro, 
atestando a originalidade da criação ou a autorização de uso, caso se valha de material de 
terceiro e assume toda e qualquer responsabilidade pela originalidade da criação do objeto do 
presente instrumento, e se obriga a responder civil e penalmente por qualquer reclamação à 
autoria desta obra; 
Parágrafo único: O CEDENTE deverá ressarcir ao CESSIONÁRIO quaisquer valores que 
porventura sejam dela exigidos em decorrência de condenação judicial baseada no 
descumprimento, pelo CEDENTE, de obrigações contidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
A cessão de direitos autorais objeto do presente Contrato tem vigência por prazo indeterminado, 
a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser alterada através de Termos Aditivos a 
este Contrato, livre e expressamente pactuados entre as partes. 
 



 

 

Universidade Federal de São Paulo 
Comissão de Capacitação dos  

Servidores Técnico-Administrativos em Educação 
 

 
 

Rua Botucatu, 740 - 3º andar - São Paulo-SP - CEP 04023-900 
Fone: 5576-4510 - e-mail: comissaocapacitacao@unifesp.br 

37/37 

CLÁUSULA QUINTA: DA UTILIZAÇÃO 
Poderá o CESSIONÁRIO utilizar a OBRA para fins não comerciais, a qualquer título, sob 
qualquer forma e por quaisquer meios de reprodução, divulgação, promoção e/ou mídia, sem 
que disso seja devido ao CEDENTE qualquer outra remuneração, reembolso ou compensação 
de qualquer natureza.  
 
CLÁUSULA SEXTA: DO FORO  
Para as questões resultantes deste termo, será competente para dirimir quaisquer conflitos o 
Foro da Justiça Federal – Seção Judiciária de São Paulo, renunciando as partes contratantes, 
desde logo, a qualquer outro, seja qual for a sua sede. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: DISPOSIÇÕES GERAIS  
I - A presente cessão reger-se-á pelas disposições legais existentes, com base na Lei Federal 
9.610 de 19/02/1998, (Art. 49) bem como na legislação civil aplicável à espécie e apropriadas à 
natureza jurídica do ora pactuado. 
II - O CEDENTE declara ter cedido a OBRA para o CESSIONÁRIO a título gratuito, assim como 
a cessão e transferência integral, irretratável e irrevogável dos direitos autorais relativos à citada 
OBRA. 
III - Por estarem justos e acordados, perante as testemunhas, datam e assinam o presente, em 
três vias de iguais teor e forma, para a produção de todos os seus efeitos. 
 

 

 

São Paulo, {data}. 

 
 
 
 

Universidade Federal de São Paulo 
CESSIONÁRIA 

{nome do autor} 
CEDENTE 

 


