
  

 

Bem-vindo(a) ao curso 
Obras Públicas de Edificação e Saneamento – Módulo 

Execução  
 

Carga horária: 30h 
Nota para aprovação: 70 pontos 

Curso com tutoria 
Período de realização: de 15/06/2020 a 17/07/2020 

 
 

Estrutura do curso: 

O conteúdo deste curso está estruturado em 5 aulas, a saber: 

Aula 1: Aspectos gerais das obras de edificação e saneamento 

Aula 2: Responsabilidades dos agentes envolvidos e aspectos introdutórios à fiscalização 

Aula 3: Principais atividades a cargo do fiscal de obras 

Aula 4: Alterações contratuais e encerramento dos contratos 

Aula 5: Principais aspectos da sanção contratual e da prestação de contas 

O que esperamos de você: 

Será importante que você: 

 gerencie sua aprendizagem envolvendo-se no processo; e 

 realize as atividades propostas. 

Como aprenderemos neste curso: 

Você poderá ler as aulas e realizar as atividades na sequência que desejar ou necessitar. No 
entanto, recomendamos que siga a ordem apresentada na tela inicial do curso. 

Ferramentas disponibilizadas: 

Arquivos PDF: contém o material didático de cada aula.  

Exercícios de fixação: questões não pontuadas, para autoavaliação. 

Questionário: coletânea de perguntas do tipo múltipla escolha, verdadeiro ou falso, ou associativa 
para avaliar seus conhecimentos. 

Material complementar: pasta com conteúdo do curso e outros arquivos relacionados ao tema. 

Público-alvo: 
Servidores e gestores da Administração Pública de municípios com até 50.000 habitantes, 
envolvidos com o acompanhamento da execução de obras públicas de edificações e de 
saneamento. 

 

  



  

 

Carga horária: 

30 horas. 

Conteúdo programático: 

Aula 1 – Aspectos gerais das obras de edificação e saneamento: Obras públicas, meio ou fim? 
Apresentação do fluxo orçamentário e financeiro. Obrigações e documentos relevantes. Licitação 
da obra. 

Aula 2 – Responsabilidades dos agentes envolvidos e aspectos introdutórios à fiscalização: 
Acompanhamento de obras públicas. Peças técnicas. Preparando-se para iniciar a fiscalização da 
obra. 

Aula 3 – Principais atividades a cargo do fiscal de obras: Abrangência da fiscalização. Principais 
atividades do fiscal. Atuação da mandatária para liberação de recursos. 

Aula 4 – Alterações contratuais e encerramento dos contratos: Mudanças no prazo e no valor 
da obra – termos aditivos. Recebimento do objeto. Documentação “como construído” (as built). 
Manual do usuário. Paralisação de obra. Coletar lições aprendidas. Rescisão do contrato. 

Aula 5 – Principais aspectos da sanção contratual e da prestação de contas: Sanções 
administrativas. Principais aspectos sobre a prestação de contas. 

Objetivos educacionais: 

Ao final do curso, espera-se que o participante seja capaz de fiscalizar, de forma eficiente, a 
execução de obras públicas de edificação e de saneamento, atendendo aos requisitos da legislação 
federal e da jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), previstos desde a etapa de pré-
execução até o recebimento da obra, bem como seja capaz de compreender o papel da mandatária 
no acompanhamento de tais obras. 

Metodologia 

Este curso será realizado na modalidade a distância, via internet, utilizando-se a plataforma Moodle, 
disponível no Instituto Serzedello Corrêa, tanto para apresentação do conteúdo quanto para 
cumprimento e gerenciamento das atividades avaliativas. 

Os recursos utilizados serão: 

- Conteúdos disponíveis em arquivos PDF; 

- Exercícios de fixação, para autoavaliação (não pontuados); 

- Exercícios avaliativos (pontuados); e 

- Avaliação de Satisfação do curso: estratégia de coleta de opiniões do participante, visando ao 
aperfeiçoamento de ações educacionais ofertadas. 

Este curso contará com tutores, para sanar dúvidas de conteúdo ou de questões. De qualquer 
forma, o(a) participante é responsável pelo seu aprendizado, desenvolvendo-o de maneira 
autônoma e automotivacional. E deve estar atento(a) para a organização e a gestão do tempo, 
definindo seu ritmo de estudos. 

  



  

 

Avaliação: 

O quadro abaixo apresenta as atividades do curso e respectivas pontuações. 

Vale ressaltar que, neste curso, os questionários avaliativos estão denominados como Atividades, 
cujas notas estão exemplificadas na tabela abaixo. Os Exercícios de Fixação, organizados com 
letras do alfabeto, são apenas para fixação e autoavaliação, ou seja, não interferem na nota final 
do curso! 
 

Atividade Nota Máxima 

1.1 20,0 

2.1 20,0 

3.1 20,0 

4.1 20,0 

5.1 20,0 

Total do curso: 100,0 

Serão permitidas 2 tentativas em cada questionário pontuado, prevalecendo a maior nota. A cada 
tentativa poderão ser apresentadas questões inéditas ao(à) participante. 

Certificado: 

Para ser aprovado(a) e poder emitir o certificado, o(a) participante deste curso deverá obter 
aproveitamento mínimo de 70% no conjunto das atividades avaliativas. 

No certificado, constará apenas a data de emissão e o conteúdo programático. Se for necessário 

confirmar datas de início e término, utilize este documento como comprovante. 

Em caso de dúvidas e sugestões relacionadas a esta ação educacional, envie mensagem para o e-

mail: educacaoadistancia@tcu.gov.br. 
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