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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 - 2019 
 
Art. 1º - O Programa de Capacitação 2019, 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 - o atendimento aos servidores oferecendo, prioritariamente, ações de capacitação que abranjam 
todos os ambientes organizacionais. 
 
Art. 2º - O Programa é desenvolvido com base: 
I - na análise dos resultados dos Diagnósticos Individual e Setorial aplicados na comunidade, 
identificando, assim, tanto as demandas apontadas pelos servidores individualmente, quanto as 
apontadas pelas chefias como necessidades do Setor; 
II - nas demandas advindas das subcomissões de capacitação dos campi; 
III - nas 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 à 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 2019, apresentando 
propostas de módulos, de acordo com formulário próprio. Tais propostas serão apreciadas 
conjuntamente 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.  
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 - As inscrições dos servidores no Programa de Capacitação 2019 serão realizadas pela intranet, 
acessando: Unifesp/Pró-Reitoria de Gestão com Pessoas/Inscrição Capacitação. 
 
Art. 8º - Caberá à chefia imediata do servidor autorizar sua participação no módulo escolhido, quando 
esse módulo for na modalidade presencial e 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 por meio 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 na 
avaliação indicada na proposta desse módulo, média final de 7,5 (sete e meio) e frequência 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. 11 - Ao servidor, devidamente inscrito e aprovado, será concedido o Certificado de Conclusão do 
módulo do Programa de Capacitação 2019. 
 
Art. 12 - Compete aos servidores participantes do Programa de Capacitação 2019: 
 
I. Cumprir com zelo e dedicação as atividades propostas nas aulas; 
II. Comunicar à Divisão de Treinamento e Capacitação / DDGP, em formulário próprio (Anexo IV) a 
desistência do módulo, 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 em turma subsequente do Programa de Capacitação. 
 
Art. 13 - Os casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Departamento de Desenvolvimento e 
Gestão de Pessoas e pela 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. 14 - O presente regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação pelo Conselho da Pró-
Reitoria de Gestão com Pessoas. 
 
 
São Paulo, 24 de abril de 2019.
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Anexo I 

Conteúdo dos Módulos do Programa de Capacitação 2019, apontados nos diagnósticos de necessidades: 

Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
0

1
 

A Gramática Integrada à Leitura e à 
Produção Textual 

30 h/a 

Capacitar o aluno a produzir textos 
eficientes, por meio da aplicação 
correta dos elementos lingüísticos e 
das normas da Língua Portuguesa; 
Aprimorar a habilidade de leitura e 
produção textual. 

Revisão Gramatical (Morfologia- Sintaxe- 
Semântica); O Uso dos Porquês; O Emprego 
da Crase; Pontuação: Regras Básicas; Erros 
tidos como “grosseiros” em Língua 
Portuguesa; Regência Verbal; Coesão e 
Coerência Textuais; Conotação e Denotação; 
Práticas Narrativas e Dissertativas; Ortografia: 
O Novo Acordo Ortográfico 

A, B, C, D e E 

E
I-

0
0

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-

0
0

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-

0
0

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-

0
0

5
 

Adaptação e Acessibilidade 40 h/a 

O tema acessibilidade está sendo 
cada vez mais abordado nas 
instituições de ensino, pois os 
espaços e os profissionais pouco 
sabem sobre as pessoas com 
deficiência, o que é tornar os 
ambientes e recursos acessíveis, bem 
como as questões de abordagem e 
tratamento de modo igualitário e 
respeitoso para com este público que 
tendem a entrarem nas instituições 
públicas cada vez mais, em especial 
a partir do ano de 2018, quando 
passa a vigorar a lei 13.409/2016. 
Este módulo pretendo proporcionar 
conhecimento básico sobre a lei 
13.409/2016, bem como outras leis 
relacionadas, e abordar o 
atendimento ao aluno com deficiência 
e como adaptar materiais para melhor 
atendê-lo. (40h - Ambiente Moodle) 

O que é deficiência, Quais os tipos de 
Deficiência e Deficiência vs Síndrome. 
Legislação, Terminologia e Tecnologia 
Assistiva 
Deficiência Física 
Deficiência Auditiva e Surdez 
Deficiência Visual e Baixa Visão 
Adaptação de Materiais 
Conclusão e Avaliação 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
0

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 

E
I-

0
0

7
 

Alimentação, Cultura e Saúde Urbana - 
(EAD) 

30 h/a 

Promover e facilitar o 
desenvolvimento de competências 
para o trabalho interdisciplinar em 
alimentação e saúde urbana sob o 
enfoque cultural e compreensivo. Por 
conseguinte, estimular 
comportamentos saudáveis com base 
nos modos de vida de sociedades 
industrializadas e globalizadas com a 
perspectiva de promoção da saúde e 
qualidade de vida dos servidores.  
 

Eixo 1: Comida, Alimentos e Nutrientes (carga 
horária: 10h); Eixo 2: Alimentação, saúde e 
qualidade de vida: um desafio em sociedades 
contemporâneas (carga horária: 15h; Eixo 3: 
Alimentação saudável na perspectiva da 
comunidade e da família. 

C, D e E 

E
I-

0
0

8
 

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 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
0

9
 

Benefícios da Seguridade Social 40 h/a 

Capacitar servidores das áreas de 
Recursos Humanos do SIPEC para 
interpretar e aplicar os comandos 
legais de parte do Regime Jurídico 
(Lei nº 8.112/1990) e legislação 
complementar relacionada aos 
benefícios da seguridade social, 
visando otimização e efetividade dos 
serviços prestados. OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: Discutir a lei 
8.112/90, baseando-se no Plano de 
Seguridade Social do Servidor 
interpretar e aplicar, de forma crítica, 
o disposto na legislação federal 
sobre: auxílio-natalidade; salário-
família; licença para tratamento de 
saúde; licença gestante; licença 
adotante; licença-paternidade; licença 
por acidente em serviço; auxílio 
funeral; auxílio reclusão e assistência 
à saúde. Interpretar e aplicar 
corretamente os fundamentos legais 
sobre aposentadoria. Discutir a 
legislação específica referente à 
concessão de abono de permanência. 
Discutir as legislações específicas 
referentes à concessão de abono de 
permanência. Conceder abono de 
permanência. Discutir as legislações 
específicas referentes à concessão 
de pensão. Conceder pensão. 

– artigos 183, 184 e 185. 
 Benefícios:  
- Auxílio natalidade;  
- Salário-família;  
- Licença para tratamento de saúde;  
- Licença gestante; 
- Licença adotante;  
- Licença paternidade;  
- Licença por acidente em serviço;  
- Auxílio funeral;  
- Auxílio reclusão; e 
- Assistência à saúde. 
 

 
- Constituição Federal e suas alterações  
Fundamentação legal de concessão de abono 
de permanência. 
Fundamentação legal de concessão de 
pensão. 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
1

0
 

Capacitação em Identificador Digital 
ORCID / Personalização do Autor e 
Outros ID’s 

35 h/a 

Capacitação para cadastro no ORCID 
atribuindo uma identificação aos 
autores (discentes, docentes e 
técnicos administrativos), 
padronizando a forma de sua 
identificação, facilitando o 
mapeamento da produção cientifica 
da UNIFESP, dando visibilidade a 
mesma e contabilizando no 
ranqueamento das universidades de 
todo o mundo. Além disso nesta 
proposta reeditada estaremos 
estendo ao conteúdo programático os 
outros IDs – outros identificadores 
importantes nesse processo conforme 
descrito abaixo 

Adquirir competência informacional 
para aplicá-las nas atividades 
acadêmicas e/ou profissionais. 

Aprender a buscar informações 
científicas e como avaliá-las; 

Aprender a buscar artigos 
científicos em portais e vortais; 

Aprender sobre o processo editorial 
das revistas científicas; 

Aprender sobre gestão da 
informação utilizando os 
gerenciadores de referências 

AULA 1: ORCID introdução. Importância, 
característica; 

AULA 2. Como criar e configurar 

AULA 3: Identificadores de autores e 
pesquisadores: ORCID, ResearcherID, 
Scopus Author ID, Google ID e Lattes ID 
(manhã).  

Identificadores de instituiçoes e organizações 
e Padronização do nome Institucional: ISNI 
(international Standard Name Identifier) e 
Ringgold ID (tarde). 

AULA 4: Indicadores de Fator de Impacto: 
JCR (Journal Citation Report), Índice H e 
Publish or Perish. 

AULA 5: Revistas predatórias: Preda Qualis 
(manhã e tarde). 

AULA 6: Busca de Informação para tomada 
de decisão: fontes de informação, portal de 
periódicos da Capes e gerenciadores de 
referência (manhã e tarde) 

D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
1

1
 

Click LIBRAS - (EAD) 30 h/a 

O módulo CLICK LIBR@S é uma 
forma contextualizada do ensino de 
LIBRAS à distância, que como língua 
oficial possui sua gramática e 
estrutura própria. Proporcionar de 
maneira clara e objetiva a 
comunicação espontânea não 
somente de palavras, mas com a 
utilização de frases e imagens.  

- Leis e decretos, a Língua Brasileira de 
Sinais - Regras para Libras; configurações de 
mãos, ponto de articulação dos sinais, 
movimento, expressões, orientação - Alfabeto 
manual. - semana, meses e ano.    
- Horas, fases do dia. - Documentos de 
identificação. - Sinais de nomes próprios, 
pronomes pessoais. - Pronomes 
demonstrativos, advérbios de lugar. - 
Gramática: Antônimos, adjetivos, numerais 
ordinais, verbos. - Alguns sinais: Cores, frutas 
e animais. 

A, B, C, D e E 

E
I-

0
1

2
 

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-

0
1

3
 

Conceitos de Sustentabilidade para o 
Planejamento e Desenvolvimento da 
Gestão Socioambiental na Unifesp 

30 h/a 

A sustentabilidade dos serviços 
oferecidos às populações – incluindo 
as instituições de ensino e os serviços 
de saúde - dependerá de ações 
coletivas articuladas, planos de 
contingência priorizando a segurança, 
o abastecimento de água potável, 
alimento e serviços básicos, o 
controle de endemias e epidemias, 
entre outros. Este módulo pretende: - 
Antecipar demandas institucionais de 
médio prazo em relação às alterações 
climáticas e seus impactos regionais. 
- Colaborar com o Plano de 
Desenvolvimento Institucional da 
UNIFESP (PDI) e na construção 
coletiva da gestão socioambiental da 
UNIFESP. - Preparar os servidores 
para participar e contribuir no 
planejamento estratégico da 
instituição em situações emergenciais 
relacionadas às alterações climáticas. 
- Entender as dinâmicas globais 
relacionadas ao clima. 
Observação: Este módulo inova o 
Programa de Capacitação da 
UNIFESP, considerando a 
complexidade das alterações 
climáticas, seus impactos e a 
universidade como vetor de 
desenvolvimento. 
 

O módulo de 30 h/aula foi dividido em cinco 
blocos de informações, selecionando os 
tópicos mais importantes sobre 
sustentabilidade e gestão sócio-ambiental, 
legislação ambiental, impactos das alterações 
climáticas. Esses conteúdos foram 
reorganizados e adaptados, levando-se em 
consideração as diferentes interfaces de 
trabalho dentro da UNIFESP e a diversidade 
geográficas e regionais dos diferentes campi, 
na tentativa de concentrar e sedimentar as 
informações disponíveis. Considerou-se 
também a futura demanda da instituição por 
equipes multiprofissionais para a construção 
coletiva de planos de contingência em 
situações de risco. 
1. Conceitos: Sustentabilidade, Gestão Sócio-
Ambiental e Legislação, indicadores; 
2. Legislação ambiental brasileira e normas 
técnicas; 
3. Gestão de recursos, da água, da energia. 
Exemplos de Gestão; 
4. Práticas sustentáveis na administração 
pública, selos verdes, construção de 
indicadores; 
5. Políticas institucionais sócio-ambientais em 
universidades públicas. Desafios. Planos de 
Contingência. 

D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
1

4
 

Conhecendo a Agenda 21 e o 
Desenvolvimento Sustentável 

30 h/a 

Resultados esperados – Pretende- 
se incentivar os alunos a criarem 
uma Agenda 21 Institucional a 
partir da observação de problemas 
encontrados em seus locais de 
trabalhos, preparando um 
programa de implantação com 
metas a serem cumpridas a médio 
e longo prazo. 

Meio ambiente e sustentabilidade; 
Introdução ao tema sustentabilidade; Bases 
do pensamento socioambiental; Agenda 21 
global, ONU – Conferencia, 
Desenvolvimento sustentável; Agenda 21 e 
saúde humana; Objetivos de 
desenvolvimento do milênio; Agenda 21 e 
boas práticas; Sustentabilidade das 
instituições de saúde frente às alterações 
climáticas; Gestão de resíduos. Ênfase nos 
resíduos de saúde e reciclagem; Leitura 
crítica do manual de gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde do ministério 
da saúde/ ANVISA; Legislação atual da 
ANVISA e CONAMA; Dinâmica de grupo – 
treinamento o olhar; Debate; Elaboração 
coletiva de documento com memória das 
soluções propostas. 

A, B, C, D 
e E 

E
I-

0
1

5
 

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 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
1

6
 

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-

0
1

7
 

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-

0
1

8
 

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-

0
1

9
 

Espanhol Instrumental - Módulo I 
(Discurso e leitura em contextos 
diversos) 

60 h/a 

 
Este módulo visa capacitar e 
estimular os servidores da 
universidade, a desenvolver 
habilidades de leitura e interpretação 
de textos em língua espanhola, 
propiciando ao aluno a aplicação de 
diferentes técnicas de leituras para a 
ampliação da compreensão de textos 
de modo que possa avançar sua 
cognição e expressão em situações 
sociais e, principalmente com relação 
aquelas que envolvam as atividades 
fins do cargo ambiente. 

Estratégias de leituras; Leitura geral e 
seletiva; Estratégias de aquisição e retenção 
de vocabulário; Uso do dicionário. Conteúdos 
básicos de Língua Espanhola: componentes 
morfológicos, lexicais, e componentes 
sintáticos. Abordagem textual baseada nos 
gêneros textuais mais freqüentes: carta, e-
mail, relatório, resumo resenha, etc. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
2

0
 

Espanhol Instrumental - Módulo II 
(Situações comunicativas em contextos 
diversos) 

60 h/a 

 
Este módulo visa capacitar e 
estimular os servidores da 
universidade, a desenvolver 
habilidades de leitura e interpretação 
de textos em língua espanhola, 
propiciando ao aluno a aplicação de 
diferentes técnicas de leituras para a 
ampliação da compreensão de textos 
de modo que possa avançar sua 
cognição e expressão em situações 
sociais e, principalmente com relação 
aquelas que envolvam as atividades 
fins do cargo ambiente. 

Conteúdos básicos de Língua Espanhola: 
componentes morfológicos; Componentes 
lexicais, e componentes sintáticos. Situações 
comunicativas: viagens e passeios. Noções 
básicas de produção textual. Aspectos 
gramaticais específicos: presente do 
indicativo, pretérito indefinido, futuro simples. 

C, D e E 

E
I-

0
2

1
 

Espanhol Instrumental - Módulo III 
(Situações e Interações comunicativas 
em contextos diversos) 

70 h/a 

 
Este módulo visa capacitar e 
estimular os servidores da 
universidade, a desenvolver 
habilidades de leitura e interpretação 
de textos em língua espanhola, 
propiciando ao aluno a aplicação de 
diferentes técnicas de leituras para a 
ampliação da compreensão de textos 
de modo que possa avançar sua 
cognição e expressão em situações 
sociais e, principalmente com relação 
aquelas que envolvam as atividades 
fins 
do cargo ambiente. 

Este curso visa capacitar e estimular os 
servidores da universidade, a desenvolver 
habilidades de leitura e interpretação de 
textos em língua espanhola, propiciando ao 
aluno a aplicação de diferentes técnicas de 
leituras para a ampliação da compreensão de 
textos de modo que possa avançar sua 
cognição e expressão em situações sociais e, 
principalmente com relação aquelas que 
envolvam as atividades fins do cargo 
ambiente. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
2

2
 

Espanhol Instrumental - Módulo IV 
(Situações e Interações comunicativas 
em contextos diversos) 

70 h/a 

 
Este curso visa capacitar e estimular 
os servidores da universidade, a 
desenvolver habilidades de leitura e 
interpretação de textos em língua 
espanhola, propiciando ao aluno a 
aplicação de diferentes técnicas de 
leituras para a ampliação da 
compreensão de textos de modo que 
possa avançar sua cognição e 
expressão em situações sociais e, 
principalmente com relação aquelas 
que envolvam as atividades fins do 
cargo ambiente. 
 

 
Lingüística: I Grupo Nominal e Pronomes: 
Substantivos; Adjetivos; Demonstrativos; 
Possessivos; 5. Pronomes pessoais. II – 
Partículas: Preposições; Conjunções; Interjeições. 
III – Grupo Verbal: Futuro Simple e Compuesto; O 
Modo Subjuntivo: Pretérito Imperfecto, Perfecto y 
Pluscuamperfecto (morfologia e usos); Condicional 
Compuesto (probabilidade ou não e hipótese com 
relação ao presente e ao futuro). IV- 
Temático/Situacional: Expressar sentimentos 
(tristeza, alegria, ira, medo, etc.) com relação ao 
passado; Opinar e reagir diante situações 
passadas; Expressar condições sobre o passado; 
Formular hipóteses sobre o passado; Discurso 
Directo e Indirecto. V- Conteúdos de leitura: No 
decorrer do curso, serão abordados e discutidos 
diversos aspectos próprios do processo de leitura, 
em geral, e do processo de leitura em língua 
estrangeira, em particular. Serão explorados, 
principalmente: o estabelecimento de relações 
significativas entre o conhecimento de mundo, o 
texto e o contexto de leitura; a determinação de 
objetivos prévios de leitura; a inferência de 
sentidos; o reconhecimento de diferentes gêneros 
discursivos e de suas especificidades; a avaliação 
do processo de construção de sentido, produzido a 
cada leitura; o estabelecimento de uma relação 
produtiva com os instrumentos de consulta, em 
especial, com os dicionários. Interações 
Comunicativas: situações de trabalho e de estudo. 
Revisão de conteúdos básicos de Língua 
Espanhola em seus componentes morfológicos, 
textuais, lexicais e sintéticos. Aplicação prática dos 
conteúdos básicos da língua espanhola em 
situações de produção textual. Aspectos 
gramaticais específicos: advérbios, conjunções, 
preposições, tempos verbais compostos. 

C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
2

3
 

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 

E
I-

0
2

4
 

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-

0
2

5
 

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 
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Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
2

6
 

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-

0
2

7
 

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 
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E
I-

0
2

8
 

Gestão de Saúde do Trabalhador 30 h/a 

Capacitar o servidor da UNIFESP 
com conhecimentos relativos à Saúde 
e Segurança do Trabalhador, de 
modo que o mesmo tenha condições 
de aplicabilidade no ambiente 
institucional. Abordará temas como: 
Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador. Legislação 
básica relacionada à Saúde e 
Segurança do Trabalhador. Proposta 
do Sistema Integrado de Saúde do 
Servidor Público Federal – (SIASS). 
Doenças Profissionais. Acidentes de 
Trabalho. Estratégias de prevenção e 
controle de acidentes e operações 
insalubres. Perícias. Organismos 
Internos SESMT e CIPA. Normas 
Regulamentadoras (NRs). Estresse 
Ocupacional. 

 
Introdução: Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalhador; A Importância do 
PCMSO NR-7. Segurança de Pessoal com 
Produtos Químicos – Radiações. Doenças 
Profissionais. Atividades e Operações 
Insalubres. NR 32. Saúde Mental. Doenças 
Ocupacionais com Riscos Biológicos. 
Prevenção de Acidentes e Doenças no 
Trabalho. Organismos Internos SESMT / 
CIPA. Readaptação - Ergonomia no Trabalho 
– RPG – Ginástica Laboral. P.P.P. Perfil 
Profissiográfico Previdenciário. A Importância 
do Uso de Equipamentos de Proteção 
Individual. Sinalização de Segurança – 
Proteção contra Incêndios. Dependência 
(Álcool, Drogas e Tabagismo). Estresse 
Ocupacional. Avaliação. 
 

A, B, C, D e E 

E
I-

0
2

9
 

 
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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Horária 
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E
I-

0
3

0
 

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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 Inglês Básico - Nível II 

62 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 em 
nível básico de maior complexidade 
que propicie o atendimento ao público 
interno e externo, contemplando o 
interesse da instituição e as 
legislações vigentes, dos ambientes 
organizacionais da carreira do 
servidor TAE. Objetivos Específicos: 
Compreender: Ensinar o servidor a 
entender perguntas, comunicar-se e 
escrever por meio de frases mais 
complexas, redigir textos relacionados 
a temas cotidianos etc. 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. O futuro do presente composto – future 
perfect; II. O subjuntivo e o imperativo – the 
subjunctive and the imperative; III. Verbos 
auxiliares especiais – Modal verbs; IV. As 
orações condicionais – conditional clauses; V. 
A voz passiva – passive voice; VI. O gerúndio 
e o infinitivo – gerund and infinitive; VII. As 
perguntas no final da frase – question tags; 
VIII. Respostas breves e perguntas na forma 
negativa – Short answers andnegative 
questions; IX. Os interrogativos (pronomes e 
advérbios) – Questions words (pronouns and 
adverbs); X. Os pronomes relativos – relative 
pronouns; XI. Os indefinidos (pronomes, 
substantivos e adjetivos) – indefinite pronouns 
and adjectives; XII. As conjunções – 
conjunctions; XIII. O discurso indireto – 
reported speech (indirect speech); XIV. Os 
numerais – numbers; XV. As preposições – 
prepositions; XVI. Alguns verbos 
preposicionados – phrasal verbs; XVII. 
Algumas expressões idiomáticas – idiomatic 
expressions. 

A, B, C, D e E 
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E
I-

0
3

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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E
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0
3
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Inglês Inicial - Nível 2 (Discurso, 
Conversação e Leitura de Compreensão 
Básica) 

62 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 em 
nível básico de maior complexidade 
que propicie o atendimento ao público 
interno e externo, contemplando o 
interesse da instituição e as 
legislações vigentes, dos ambientes 
organizacionais da carreira do 
servidor TAE. 
Objetivos Específicos: Compreender: 
Ensinar o servidor a entender 
perguntas, comunicar-se e escrever 
por meio de frases mais complexas, 
redigir textos relacionados a temas 
cotidianos etc. 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. O futuro do presente composto – future 
perfect; II. O subjuntivo e o imperativo – the 
subjunctive and the imperative; III. Verbos 
auxiliares especiais – Modal verbs; IV. As 
orações condicionais – conditional clauses; V. 
A voz passiva – passive voice; VI. O gerúndio 
e o infinitivo – gerund and infinitive; VII. As 
perguntas no final da frase – question tags; 
VIII. Respostas breves e perguntas na forma 
negativa – Short answers and negative 
questions; IX. Os interrogativos (pronomes e 
advérbios) – Questions words (pronouns and 
adverbs); X. Os pronomes relativos – relative 
pronouns; XI. Os indefinidos (pronomes, 
substantivos e adjetivos) – indefinite pronouns 
and adjectives; XII. As conjunções – 
conjunctions; XIII. O discurso indireto – 
reported speech (indirect speech); XIV. Os 
numerais – numbers 
XV. As preposições – prepositions; XVI. 
Alguns verbos preposicionados – phrasal 
verbs; XVII. Algumas expressões idiomáticas 
– idiomatic expressions. 

C, D e E 
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E
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0
3
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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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Inglês Instrumental - Módulo II 
(Situações em contextos Acadêmicos) 

60 h/a 

Objetivo Geral: 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: 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. 
Objetivo Específico: O aluno praticará a 
leitura em língua inglesa em diferentes 
tipos de textos, extraídos de fontes 
diversas, tais como: revistas, periódicos, 
livros, teses, Internet etc., a fim de 
desenvolver conhecimentos e habilidades 
necessários. O aluno aprenderá a usar 
estratégias de leitura, compreender 
aspectos léxico-gramaticais e discursivos 
pertinentes à leitura, lidar com vocabulário 
desconhecido, perceber a organização 
textual, posicionar-se criticamente perante 
o texto, entre outros. 

Conteúdos básicos de Língua Inglesa em 
seus componentes morfológicos, lexicais e 
sintáticos; Leitura intensiva e extensiva de 
textos da Língua Inglesa; Interações 
Comunicativas: situações de viagem; 
Interações Comunicativas: situações de 
passeio; Noções básicas de tradução; 
Práticas e estratégias de aquisição e retenção 
de vocabulário; Aspectos gramaticais 
específicos: present tense, present 
comtinuous, future – Will+to be going to. 

C, D e E 
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Inglês Instrumental - Módulo III 
(Situações em contextos Acadêmicos) 

70 h/a 

Objetivo Geral: 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. 
Objetivo Específico: O aluno praticará a 
leitura em língua inglesa em diferentes 
tipos de textos, extraídos de fontes 
diversas, tais como: revistas, periódicos, 
livros, teses, Internet etc., a fim de 
desenvolver conhecimentos e habilidades 
necessários. O aluno aprenderá a usar 
estratégias de leitura, compreender 
aspectos léxico-gramaticais e discursivos 
pertinentes à leitura, lidar com vocabulário 
desconhecido, perceber a organização 
textual, posicionar-se criticamente perante 
o texto, entre outros. 

Interações Comunicativas: situações de 
trabalho; Interações Comunicativas: situações 
de estudo; Revisão de conteúdos de língua 
Inglesa em seus componentes morfológicos, 
lexicais e sintáticos; Aplicação prática dos 
conteúdos básicos da Língua Inglesa em 
situações de produção acadêmica, tais como 
a produção de artigos e resumos em Língua 
Inglesa; Aspectos gramaticais específicos: 
PST tense, past continuous, modal verbs, 
present perfct, prepotional verbs. 

C, D e E 
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Inglês Instrumental - Módulo IV 
(Situações e Interações Comunicativas 
em contextos Acadêmicos) 

70 h/a 

 

OBJETIVO GERAL: Redigir textos 
acadêmicos. Ampliar conhecimentos 
lexicais e estruturais. Discutir 
questões referentes à tradução e 
versão. Orientar os participantes a 
elaborar um plano de redação e editar 
o próprio texto. Recomendar obras de 
referência que contribuam para o 
aprimoramento da escrita. OBJETIVO 
ESPECÍFICO: Conscientizar os 
alunos sobre as principais 
dificuldades da língua inglesa na 
habilidade da escrita. Discutir 
questões referentes à tradução e 
versão. Recomenda obras de 
referência que contribuam para o 
aprimoramento da escrita. Orientar os 
participantes a elaborar um plano de 
redação e editar o próprio texto. 
Ampliar conhecimentos lexicais e 
estruturais. Familiarizar o aluno com 
textos acadêmicos de várias áreas. 
 

Redação de textos; Estudo Lexical; Versão de 
textos para o inglês; Edição de textos; Uso de 
tempos verbais; Uso de artigos; Uso de 
regência nominal e regência verbal; Uso de 
conjunções; Uso de grupos nominais; Uso da 
voz passiva. 

C, D e E 
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E
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0
3
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 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 



 

 

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 

27/48 

Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
3

9
 

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 

E
I-

0
4

0
 

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 
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Introdução à Liderança e à Mediação de 
Conflitos 

40 h/a 

OBJETIVO GERAL: capacitar os 
servidores quanto aos aspectos 
relacionados à liderança de equipes e 
mediação de conflitos nesse contexto, 
favorecendo o uso dessas 
ferramentas e estratégias nos 
relacionamentos diários em seus 
ambientes de trabalho, de forma a 
construir novos paradigmas e 
administrar positivamente os conflitos. 

1) Auto-observação e autoconhecimento 
(aprender a olhar para si mesmos, 
identificando com certa precisão o que se 
quer e/ou sente); 2) Identificação de padrões 
básicos comportamentais (passivo, assertivo 
e agressivo) e suas consequências; 3) Treino 
de habilidades sociais (THS): 
desenvolvimento de comportamentos 
assertivos, como a empatia, a civilidade e o 
feedback; 4) Conceituação (geral e 
específica) da mediação de conflitos e 
princípios orientadores; 5) Principais tipos de 
conflitos no ambiente de trabalho e a 
importância da comunicação; 6) Relação 
entre liderança e mediação (como um líder 
pode desenvolver sua percepção na 
resolução de conflitos); 7) Etapas e partes da 
mediação de conflitos; 8) Políticas públicas de 
resolução de conflitos. 

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 

E
I-

0
4

3
 

Planilhas de Custos e Formação de 
Preços 

Ementa e conteúdo a ser elaborado / atualizado mediante aprovação pela Comissão de Capacitação das propostas 
apresentadas dentro do período aberto para a recepção de propostas de módulos para compor o Programa de 
Capacitação. 
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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-

0
4

5
 

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 

E
I-

0
4

6
 

PowerPoint Intermediário - Projeto de 
Inclusão Digital 

20 h/a 

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

Iniciando o PowerPoint; Criando apresentação 
em branco; Criando modelo de apresentação; 
Inserindo texto no slide; Excluindo; 
Duplicando, alterando layout e estrutura de 
slide; Inserindo uma tabela; Inserindo objeto; 
Inserindo clip art; Transições de slides; 
Botões de ação; Múltiplos botões de ação; 
Testar intervalos de apresentação; Salvando 
e enviando suas apresentações para outro 
usuário; Animação de Slides; Configuração de 
Imagens; Configuração de Impressão; 
Formatação de dados e recursos de 
Impressão.  

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
4

7
 

Qualidade no Serviço Público 
30 h/a 

 

 

- Objetivo geral: Sensibilizar e motivar 
os servidores para participação no 
esforço de melhoria da qualidade da 
gestão pública e dos serviços 
prestados ao cidadão e à sociedade 
pela UNIFESP. 
- Objetivos específicos: Assegurar 
conhecimentos e disponibilizar 
conceitos, princípios e práticas 
fundamentais de qualidade, de modo 
que possam ser identificados e 
aplicados no cotidiano profissional. 
Contribuir para a melhoria das 
relações interpessoais, do 
fortalecimento da comunicação, do 
aumento da capacidade e habilidades 
individuais, da formação e 
manutenção do espírito de equipe, 
bem como manutenção de padrões 
éticos.  
  

Administração Pública – Instrumento para a 
Qualidade. Determinantes para satisfação do 
cidadão com o serviço público. Gespública: 
histórico e conceitos e ações. Fundamentos 
da qualidade. Princípios da qualidade no 
serviço público. Normas, padrões e programa 
de qualidade no serviço público federal. 
Cultura Organizacional e qualidade total 
dentro do contexto institucional. Dimensões 
da qualidade: técnica, interpessoal e 
institucional. Abordagem humanística. 
Melhoria Contínua. Comunicação e 
relacionamento interpessoal, inter-setorial e 
institucional. Clientes internos e externos e 
noções gerais de atendimento sob a ótica da 
qualidade. Comprometimento e Pró-
Gerenciamento da Rotina (conceitos de 
processos). Elementos críticos que afetam a 
qualidade e ações no cotidiano profissional. 
Noções gerais sobre ferramentas de 
qualidade.  

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
4

8
 

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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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
4

9
 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI! 
Básico 

40 h/a 

Oferecer subsídios teóricos de acesso e 
navegação; executar operações com 
processos e documentos; organizar os 
processos nos blocos internos; 
disponibilizar documentos nos blocos 
de assinaturas; recuperar informações 
no SEI. 

Legislação; Visão geral; Iniciando operações no 
SEI, Operações Básicas com processos; 
trabalho cooperativo; Relação entre 
informações; Recuperando informações; 
Operações básicas com documentos; 
Assinaturas; Copiando e movendo informações; 
Usuários externos e arquivamento. 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
Ementa Conteúdo Classes 

E
I-

0
5

0
  

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-

0
5

1
 

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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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

E
P

e
-0

5
2

 

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
-0

5
3

 

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
-0

5
4

 

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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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

  
 E

P
e
-0

5
5

 

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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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

E
P

e
-0

5
6

 

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
-0

5
7

 

Saúde Mental e Trabalho 40 h/a 

Capacitar os servidores com 
conhecimentos sobre saúde mental e 
sua relação com o trabalho; discutir a 
saúde mental como um tema atual, 
importante e necessário e que 
influencia no trabalho dos servidores; 
proporcionar reflexões sobre 
situações que geram estresse e 
sofrimento mental e formas de 
minimizar o estresse no trabalho, com 
estratégicas específicas; proporcionar 
conhecimentos sobre o que é 
qualidade de vida no âmbito do 
trabalho e gerar reflexões sobre 
mudanças que possam impactar 
positivamente na melhoria do 
ambiente de trabalho e na qualidade 
de vida dos servidores. (40h - 
Ambiente Moodle) 

1. Saúde Mental e Trabalho: uma introdução; 

2. Estresse no Trabalho; 

3. Estudos sobre estresse em servidores 
públicos; 

4. Reduzindo o estresse no ambiente de 
trabalho; 

5. Qualidade de vida e trabalho. 

A, B, C, D e E 
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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

E
P

e
-0

5
8

 

Técnicas de Redação - EaD 30 h/a 

 

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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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

E
P

r-
0
5

9
 

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-
0
6

0
 

Criação de Sites e Gerenciador de 
Conteúdos – JOONLA (Ead) 

30 
h/a 

Joonla é um sistema de gestão de 
conteúdos CMS (Content 
Management System); 
desenvolvido a partir do CMS 
Mambo, é um dos mais utilizados 
no mundo. Com ele é possível criar 
sites institucionais, blogs, portais e 
comunidades virtuais, com relativa 
facilidade. Com o curso de Joonla o 
aluno aprenderá: Como instalar o 
Joonla localmente; as 
configurações básicas; como criar 
menus, categorias e adicionar 
artigos; para que servem as 
principais abas do painel 
administrativos. 

Joonla; Instalando um servidor WEB local; 
Administração; Workspace; Configurações 
globais; Usuários; Mídias; Conteúdo; 
Menus; Componentes; Templates, cores e 
imagens; Bibliografia / Links 
recomendados. 

EI-017 

E
P

r-
0
6

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 
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Módulo 
Carga 

Horária 
 

Ementa 
Conteúdo Classes 

E
P
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0
6
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Leitura e Interpretação de Texto 30 h/a 

O módulo desenvolverá conteúdo de 
leitura e interpretação da língua 
portuguesa aprimorando a 
compreensão e expressão de idéias 
de forma adequada e coerente nas 
mais diversas instâncias do cotidiano 
da enfermagem. 

 

Oficinas de redação: narração descrição e 
dissertação; Oficias de leitura e interpretação 
de texto: leitura e explicação de texto, 
técnicas de leitura, técnicas de arquivamento 
de informação e de palavras novas; Uso do 
dicionário; O processo de compreender, 
interpretar e criar além do que se lê; Leitura, 
análise e interpretação de texto: porque toda 
essa preocupação? 
 

C, D e E 

  
E

P
r-

0
6
3

 

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.  

 



 

 

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 

42/48 

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 

44/48 

 
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 
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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 CEDENTE e Autor(a) do conteúdo programático 
do módulo do Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos em 
Educação da Unifesp, Sr(a). ___________________________, 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(A) 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(a) CEDENTE declara, sob as penas da lei e sob sua inteira e exclusiva 
responsabilidade, que é o autor(a) e proprietário(a) 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(a) 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(A) CEDENTE 
Por força do presente instrumento, o(a) CEDENTE autoriza o CESSIONARIO(a): Utilizar o 
conteúdo programático no Programa de Capacitação dos Servidores Técnico-Administrativos 
em Educação da Unifesp, independentemente de sua participação na realização desse 
programa. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA DA RESPONSABILIDADE DO(A) CEDENTE 
O(a) 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(a) CEDENTE deverá ressarcir ao CESSIONÁRIO quaisquer valores que 
porventura sejam dela exigidos em decorrência de condenação judicial baseada no 
descumprimento, pelo(a) CEDENTE, de obrigações contidas neste contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA: DA VIGÊNCIA 
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A cessão de direitos autorais, objeto do presente Contrato, tem vigência por prazo 
indeterminado, a contar da assinatura deste instrumento, podendo ser alterada por meio de 
Termos Aditivos a este Contrato, livre e expressamente pactuados entre as partes. 
 
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(a) 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(a) 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 
documento, 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 

 


