SEMINÁRIO TEMÁTICO
TEMAS DE DIREITO ADMINISTRATIVO:
Estatuto do Servidor Público Federal e
Normas Gerais de Licitações e Contratos Administrativos
Terças e sextas-feiras: 11h30 às 13h30
I - PROFESSORA: Lígia Maria Veloso Fernandes de Oliveira
II – TEMA GERAL: Proporcionar aos alunos uma análise sobre o Estatuto dos Servidores Públicos
Federais - Lei n.8112/1990, as normas gerais de licitações e contratos administrativos – Lei n.8666/1993 e
o Pregão – Lei n.10.520/2002.
III – OBJETIVO: Promover uma revisão sobre temas específicos do Estatuto do Servidor Público Federal Lei n.8112/1990, da Lei Geral de Licitações e Contratos Administrativos – Lei n.8666/1993 e do Pregão –
Lei n.10.520/2002, permitindo um aprofundamento sobre esses temas.
IV – TEMAS ESPECÍFICOS:
1. Licitação – Lei n.8666/1993:
Conceito;Natureza jurídica;Disciplina normativa;Destinatários;Fundamentos;Objeto;Princípios;Dispensa de
licitação;Inexigibilidade de licitação;Modalidades;Procedimento;Anulação;Revogação;Recursos
Administrativos.
2. Pregão – Lei n.10.520/2002.
3. Contratos Administrativos:
Conceito;Disciplina normativa;Sujeitos do contrato;Características;Espécies;Cláusulas de
Privilégio;Equação Econômico-financeira;Formalização;Duração do
contrato;Prorrogação;Renovação;Inexecução;Extinção;Sanções Administrativas.
4. Estatuto do Servidor Público Federal – Lei n.8112/1990:
Provimento; nomeação, concurso público, posse e exercício, estabilidade, readaptação, reversão,
reintegração, recondução, disponibilidade e aproveitamento;Vacância;Remoção e
Redistribuição;Substituição;Vencimento,
remuneração;Vantagens;Férias;Licenças;Afastamentos;Concessões;Tempo de serviço;Direito de Petição.
V - METODOLOGIA: Aulas expositivas, estudos de casos concretos, discussão em sala e leitura (em
casa) de textos selecionados.
VI – AVALIAÇÃO: Questionários e avaliação final.
VII – CARGA HORÁRIA: 18 (dezoito) horas/aula.
VIII – CRONOGRAMA: 09 encontros
Mês
Dias de aula
Abril
04; 07; 18; 25; 28
Maio
16; 19; 23; 26
IX – PARTICIPANTES: O Seminário Temático será disponibilizado para os alunos de todos os períodos.
X – INSCRIÇÕES:
 Somente de 24/02 a 10/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
 Alterações e cancelamento: 13/03 a 22/03 de 2017, através do Portal Acadêmico.
A) Para contar como Seminário Temático:
1º) efetuar pagamento de custos no valor total de R$ 165,00 (cento e sessenta e cinco reais).
 À vista: o custo total será incluído no boleto de MAIO .
 A prazo: o custo total será dividido em 2 parcelas a serem debitadas nos boletos de MAIO e
JUNHO de 2017.
 O aluno beneficiado pelo FIES, de acordo com as regras deste financiamento, deverá efetuar
o pagamento através do boleto bancário.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
B) para contar apenas como “Atividade Complementar”:
1º) o seminário é gratuito.
2º) participar com, no mínimo, 75% de presença;
3º) ser aprovado com, no mínimo, 65 pontos.
C) A inscrição em Atividades Complementares em horários sobrepostos invalidará ambas as
atividades.
D) A oferta deste seminário está condicionada ao número mínimo de 20 inscritos.
XI – VAGAS: 50 para a modalidade Seminário e 05 vagas para Atividade Complementar.

