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Curitiba (PR), 14 de abril de 2021.  

 

 

 

 Referente: Justificativa para a oferta da disciplina “Direito 
Administrativo” no Período Especial de Ensino na UFPR, entre maio 
e setembro de 2021.  

 

 

 Em decorrência da suspensão das atividades didáticas presenciais no âmbito da UFPR, 
como medida de combate à pandemia por SARS-COV-2, muitos alunos do curso de Tecnologia 
em Gestão Pública necessitam cursar disciplinas obrigatórias. A oferta da disciplina de Direito 
Administrativo dará aos alunos que desejarem a oportunidade de adiantar a integralização 
dos créditos do curso. Isto minimiza as perdas com relação ao seu tempo de formação, além 
de propiciar o acesso ao conteúdo programático da disciplina.  

 

 

 

  Prof. Dr. Thiago Lima Breus 

Docente da Disciplina 
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Ficha 2 (variável) 

 
(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao ensino 
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o 
preenchimento do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla 
essa modalidade de ensino.)  
 

 
 

Disciplina: Direito Administrativo  Código: GP109 

Natureza:  
(X) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD   (  

)_________ *C.H.EaD = 60h (30h síncronas e 30h assíncronas) 

CH Total: 60 

CH semanal:  
Padrão 
(PD): 30 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

EMENTA (Unidade Didática)  
Direito Administrativo: Conceito e Objeto. Organização da Administração Pública. Regime 
Jurídico Administrativo. Princípios da Administração Pública. Atos Administrativos. Agentes 
Públicos. Processo e Procedimento. Serviços Públicos. 
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Objetivo Geral 
Proporcionar ao aluno uma visão panorâmica e crítica sobre o Direito Administrativo como 
caixa de ferramentas e mecanismo de ação e conformação estatal da Administração 
Pública brasileira, por meio de indicações bibliográficas disponíveis na internet, vídeos e 
podcasts, de forma a que, após a conclusão da disciplina o aluno esteja minimamente 
habilitado a exercer atividades profissionais de apoio, tanto no âmbito interno da 
Administração Pública, quanto em entidades privadas que tenham interface contratual 
com o Estado brasileiro.  

 
Objetivos Específicos 
Conhecer o Regimento Jurídico Administrativo. Entender os princípios que regem a 
Administração Pública. Conhecer e aplicar os seguintes conceitos essenciais: Ato, Contrato 
e Procedimento Administrativo. Administração Pública. Estado Democrático de Direito, 
Separação de Poderes, Funções Estatais, Direitos Fundamentais e Democracia Estrutura e 
Funções da Administração Pública contemporânea.  

 
Procedimentos Didáticos 
Organização semanal das atividades: As atividades deste período especial iniciarão em 03 
de maio de 2021 e serão realizadas ao longo de 10 semanas, com 6 horas de atividade 
semanal, divididas em 2 horas de atividades síncronas e 4 horas de atividades assíncronas. 
Semanalmente acontecerá um encontro síncrono, com duração de até 2 horas, conforme 
descrito no item b) abaixo. Havendo necessidade, poderão ser marcados outros encontros 
para esclarecimento de dúvidas sobre o conteúdo e a resolução dos estudos dirigidos. As 4 
horas assíncronas são destinadas para os estudantes realizarem a leitura do material 
didático e resolução da atividade referente ao conteúdo, além de assistirem vídeos e 
ouvirem podcasts. b) Atividades síncronas: Nas atividades síncronas haverá a apresentação 
do conteúdo a ser estudado e discussão da matéria, a ser realizada no Teams, no horário 
previsto para a aula, conforme cronograma. O conteúdo será disponibilizado em material 
didático elaborado para cada turma, no Moodle. Também acontecerá a discussão das 
atividades e esclarecimento de dúvidas. c) Atividades assíncronas: Para cada unidade já 
estão disponibilizados, de acordo com o tema e assunto, os textos e os materiais de apoio, 
que podem ser representado por textos, vídeos, links, vídeos, documentários e vídeo aulas 
e podcasts para acesso a outros materiais etc. Será também disponibilizado um roteiro para 
auxiliar os alunos. Os alunos terão 2 horas por unidade para desenvolver as atividades 
indicadas pelo professor, as quais serão avaliadas de modo a compor a nota final da 
disciplina, adicionados de mais 2 horas para vídeos e podcasts complementares. d) Sistema 
de comunicação: Será utilizado o Moodle como ambiente virtual de aprendizado, disponível 
no SEPT, tanto para disponibilização de material didático, roteiros de leitura e atividades, 
quando para postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades 
síncronas será utilizado o Teams. e) Controle de frequência: O controle de frequência será 
realizado pela realização e postagem de exercícios domiciliares desenvolvidos pelos 
estudantes. O envio de atividades pode ser feito até último dia estabelecido para entrega. 
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f) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 
60 estudantes matriculados. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

CRONOGRAMA 

Datas das Aulas Conteúdo Procedimento didático/Avaliação Carga 
horária 

05/05/2021 Apresentação da 
disciplina, plano de 
ensino e demais 
assuntos 
relacionados à 
disciplina 

Atividade síncrona: Aula expositiva 
via TEAMS (2hs – 19hs às 21:00hs). 
 

2hs 

12/05/2021 O que é o Direito 
Administrativo? 

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no moodle até as 23:59hs 
do dia 17/05/2021) 

06hs 

19/05/2021 O Regime Jurídico 
Administrativo e 
noção de serviço 
público.  

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
– leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no moodle até as 23:59hs 
do dia 24/05/2021) 

06hs 

26/05/2021 Organização da 
Administração 
Pública. 

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no moodle até as 23:59hs 
do dia 31/05/2021) 

06hs 

02/06/2021 Princípios da 
Administração 
Pública Brasileira  

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
– leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no moodle até as 23:59hs 
do dia 07/06/2021) 

06hs 
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09/06/2021 Princípios da 
Administração 
Pública Brasileira 

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no AVA até as 23:59hs do 
dia 14/06/2021) 

06hs 

16/06/2021 Ato Administrativo  Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
– leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no AVA até as 23:59hs do 
dia 21/06/2021) 

06hs 

23/06/2021 Agentes Públicos Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no AVA até as 23:59hs do 
dia 28/06/2021) 

06hs 

30/06/2021 Processo e 
Procedimento 
Administrativo.  

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no AVA até as 23:59hs do 
dia 12/07/2021) 

06hs 

07/07/2021 Serviço(s) Públicos 
e Atividades 
Econômicas.  

Atividade síncrona e assíncrona – 
leitura de material didático e 
resolução de questões e exercícios 
(avaliação parcial individual a ser 
postada no AVA até as 23:59hs do 
dia 12/07/2021) 

 

14/07/2021 Finalização da 
disciplina e 
entrega de notas e 
faltas 

Atividade síncrona: Aula expositiva 
via TEAMS (3hs – 20hs às 23:00hs). 

02h 

21/07/2021 Exame Final Atividade síncrona que se inicia as 
19hs do dia 09/08/2021 a partir de 
questões distribuídas na 
plataforma TEAMS a qual o aluno 
deverá postar (fazer upload de 
documento com as respostas) na 

02h 
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plataforma moodle no dia 
11/08/2021 até as 23:59hs  

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
As atividades síncronas se dão na primeira e última aulas da disciplina via plataforma TEAMS 
onde o professor fará a exposição dos conteúdos e os alunos poderão fazer perguntas e tirar 
dúvidas. Os alunos poderão tirar dúvidas via plataforma TEAMS a qualquer tempo conforme 
cronograma da disciplina. As atividades assíncronas serão conduzidas por leitura de textos 
didáticos e resolução de questões/exercícios. As aulas expositivas serão no modo 
apresentação de slides. A bibliografia e os materiais didáticos serão disponibilizados via 
plataforma TEAMS. As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A 
frequência será apurada mediante a entrega de cada atividade avaliativa. A turma terá no 
máximo 45 alunos. 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

As avaliações serão escritas e com consulta. A cada semana letiva, conforme cronograma da 
disciplina, os alunos receberão uma lista de questões/exercícios para serem resolvidas e 
entregues no moodle conforme data e horário constante no cronograma da disciplina. 
Entregas atrasadas valerão apenas 50% da nota total da atividade e somente serão aceitas 
até 48 horas após o prazo de entrega da atividade. 
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Responsável: Prof. Dr. Thiago Lima Breus 

E-mail: thiago.breus@ufpr.br 
 
 
 
 
 

Data elaboração do plano: 15/04/2021 
 

Data de aprovação no Colegiado de Curso 20/04/2021 
 
 
 

_______________________________ 
Professora Doutora - Coordenadora do Curso 
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