
MEC
RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETOMINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

NOME DO ÓRGÃO OU ENTIDADE BENEFICIADA CNPJ Nº:01.567.601/0001-43

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS UF: GO EXERCÍCIO: 2018

Nº DO TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA: 7924/2018

OBJETO:

Pesquisa e produção de 150 horas de curso na modalidade a distancia (modelo Formação pela Escola).

EXECUÇÃO DO OBJETO: ( x ) Cumprimento Total (  ) Cumprimento Parcial (  ) Devolução 
Integral
ATIVIDADES PREVISTAS:

Pesquisa de tecnologias interativas e construção de modelo de curso interativo.
Desenvolvimento de 150 horas de conteúdos interativos digitais: Produção de textos multimodais, 
produção de vídeos, programação em HTML5, realização de testes e ajustes.
META PREVISTA:

Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos
ATIVIDADES EXECUTADAS:

Pesquisa de tecnologias interativas e construção de modelo de curso interativo.
Desenvolvimento de 150 horas de conteúdos interativos digitais: Produção de textos multimodais, 
produção de vídeos, programação em HTML5, realização de testes e ajustes.
META EXECUTADA:

Pesquisa e desenvolvimento de recursos educacionais digitais interativos
DIFICULDADES ENCONTRADAS NA EXECUÇÃO DA DESCENTRALIZAÇÃO:

Não houve
MEDIDAS ADOTADAS PARA SANAR AS DIFICULDADES DE MODO A ASSEGURAR O 
CUMPRIMENTO DO OBJETO:

Não houve
COMENTÁRIOS ADICIONAIS:

Não houve
OBJETIVO DO PROJETO
Pesquisar e desenvolver soluções digitais interativas para produção de 3 cursos sobre Obras do tema PAR 

(Plano de Ações Articuladas), com duas versões voltadas para EAD (educação a distancia): com tutoria  

(60 horas – pacote com os 3 cursos/temas) e sem tutoria (30 horas cada curso/tema). 
RESULTADOS ESPERADOS

Pesquisar e desenvolver soluções interativas para produção de 3 cursos sobre Obras do tema PAR (Plano 

de Ações Articuladas), com duas versões voltadas para EAD (educação a distancia): com tutoria (60 horas

– pacote com os 3 cursos/temas) e sem tutoria (30 horas cada curso/tema).
RESULTADOS OBTIDOS NO PERÍODO

Pesquisar e desenvolver soluções interativas para produção de 3 cursos sobre Obras do tema PAR (Plano 

de Ações Articuladas), com duas versões voltadas para EAD (educação a distancia): com tutoria (60 horas

– pacote com os 3 cursos/temas) e sem tutoria (30 horas cada curso/tema).



Curso PAR 1

Ementa http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1

Introdução http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni0

O Plano de Ações Articuladas e as ações de infraestrutura escolar (obras)  

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni1

Planejamento e pactuação das ações de infraestrutura escolar (obras)

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni2

Licitação de obras http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni3

Controle Social dos processos licitatórios para infraestrutura escolar (obras)

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni4

Finalizando a conversa http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par1/uni5

Curso PAR 2

O Plano de Ações Articuladas e as ações de infraestrutura escolar (obras)

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par2/uni1

Contratos: categorias e fundamentação legal http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par2/uni2 

Despesa pública: noções  gerais  e fundamentação legal 

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par2/uni3

Finalizando a conversa http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par2/uni4   

Curso PAR 3  

PAR Obras públicas - Processo de fiscalização

http://www.labtime.ufg.br/modulos/fnde/par3

Goiânia, 08 de Abril de 2020

Gilson Oliveira Barreto
Coordenador do Projeto
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