
 Graduação – Grade Curricular  

RAS GR FGV 008 R - Plano de trabalho Field Project. REV01       Data da última revisão: 25.05.2020 
Praia de Botafogo, 190 | 8º andar | Rio de Janeiro | RJ | CEP: 22250-900 | Brasil 

Tel.: (55 21) 3799-4608 | Fax: (55 21) 3799-5335 | www.fgv.br/direitorio 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

FIELD PROJECT  CARTILHA DE ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES 

AUTORIA MATHEUS MEOTT SILVESTRE DISCENTES Nº MÁX. 10 

SUPERVISÃO MATHEUS MEOTT SILVESTRE DISCENTES Nº MÍN. 6 

REQUISITOS  Aberto para todo o corpo discente. 

PÚBLICO ALVO Administradores públicos responsáveis por processos licitatórios 

CÓDIGO  - PERÍODO 2023.1 NATUREZA PRÁTICA CARGA HORÁRIA 60h 

EMENTA Licitações e contratos administrativos; pregão; concorrência. 

PROBLEMA 

A obrigatoriedade da aplicação da Lei 14.133/2021, que substitui as principais leis de licitações públicas no país se 
aproxima (abril de 2023) sem que tenha havido ampla adoção das suas diretrizes nos dois anos de coexistência 
com as leis anteriores e sem que tenha havido oportunidade de consolidação sobre suas alterações nos órgãos de 
controle, sobretudo Tribunais de Contas. Assim, haverá em todas as esferas da administração pública, 
independentemente do grau de maturidade institucional, a adoção da nova lei, fazendo-se necessária a 
atualização dos profissionais que lidam com tais processos de contratação. 

PRODUTO 
Material de apoio (cartilha) apresentando as principais alterações promovidas no regime de licitações públicas 
pela Nova Lei de Licitações e Contratos (Lei 14.133/2021) que passará a ser de aplicação obrigatória a partir de 
abril de 2023.  

OBJETIVO 

O objetivo do trabalho de campo é desenvolver um material de apoio (cartilha) com linguagem simples e objetiva 
destinado aos administradores públicos responsáveis por licitações, tendo em vista que muitos deles não possuem 
formação jurídica. Pretende-se realizar uma divulgação ativa (envio do material) para o público-alvo, bem como a 
sua disponibilização em sítio eletrônico para livre acesso de interessados. 

METODOLOGIA 

Inicialmente, haverá uma etapa de aprendizado sobre os principais conceitos das licitações e as principais 
alterações promovidas pela Lei 14.133/2021. Em seguida, haverá uma etapa de pesquisa jurisprudencial (judicial 
e em Tribunais de Contas) e doutrinária para consolidação dos temas a serem abordados no material. Por fim, 
haverá a elaboração do produto propriamente dito (cartilha). Sua divulgação dar-se-á pela hospedagem em site 
da internet e também poderá ser enviada a órgãos da Administração Pública, sobretudo no âmbito municipal. 

HABILIDADE 
 

Exigência 
MEC 

 
RESOLUÇÃO 
nº 5, 18 de 

dezembro de 
2018 

X 
Interpretar/aplicar as normas (princípios e regras) do sistema jurídico nacional, observando a experiência 
estrangeira comparada, quando couber, articulando o conhecimento teórico com a resolução de problemas. 

X 
Demonstrar competência na leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos, de caráter 
negocial, processual ou normativo, bem como a devida utilização das normas técnico-jurídicas. 

X Demonstrar capacidade para comunicar-se com precisão. 

X 
Dominar instrumentos da metodologia jurídica, sendo capaz de compreender e aplicar conceitos, estruturas e 
racionalidades fundamentais ao exercício do Direito. 

 
Adquirir capacidade para desenvolver técnicas de raciocínio e de argumentação jurídicos com objetivo de propor 
soluções e decidir questões no âmbito do Direito. 

 Desenvolver a cultura do diálogo e o uso de meios consensuais de solução de conflitos. 

X 
Compreender a hermenêutica e os métodos interpretativos, com a necessária capacidade de pesquisa e de 
utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito. 

 
Ter competências para atuar em diferentes instâncias extrajudiciais, administrativas ou judiciais, com a devida 
utilização de processos, atos e procedimentos. 

X Utilizar corretamente a terminologia e as categorias jurídicas. 

 Aceitar a diversidade e o pluralismo cultural. 

 Compreender o impacto da inteligência artificial e das novas tecnologias na área jurídica.  

 Possuir o domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e aplicação do Direito. 

X 
Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupos formados por profissionais do Direito ou de caráter 
interdisciplinar.  

 Apreender conceitos deontológico-profissionais e desenvolver perspectivas transversais sobre direitos humanos. 

 Outras: 

PROGRAMA GERAL (cronograma dos encontros semanais presenciais (em média 15) 

ATIVIDADE TEMA 

1 Apresentação do projeto e designação das leituras da primeira etapa do planejamento. 

2 Encontro para acompanhamento e discussão do conteúdo lido. 

3 Encontro para acompanhamento e discussão do conteúdo lido. 

4 Encontro para acompanhamento e discussão do conteúdo lido. 

5 
Consolidação da primeira etapa e divisão das tarefas de pesquisa da segunda etapa do planejamento. Elaboração do 
cronograma de entrega das atividades. 
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6 Entrega das atividades de pesquisa (legislação, doutrina, jurisprudência em tribunais (STJ, TCU, TCE, entre outros). 

7 
Consolidação da primeira etapa e divisão das tarefas de pesquisa da segunda etapa do planejamento. Elaboração do 
cronograma de entrega das atividades. 

8 
Consolidação da primeira etapa e divisão das tarefas de pesquisa da segunda etapa do planejamento. Elaboração do 
cronograma de entrega das atividades. 

9 Entrega das atividades de pesquisa (legislação, doutrina, jurisprudência em tribunais (STJ, TCU, TCE, entre outros). 

10 
Consolidação da primeira etapa e divisão das tarefas de pesquisa da segunda etapa do planejamento. Elaboração do 
cronograma de entrega das atividades. 

11 Entrega das atividades de pesquisa (legislação, doutrina, jurisprudência em tribunais (STJ, TCU, TCE, entre outros). 

12 Consolidação do material entregue e elaboração do cronograma de elaboração do produto (cartilha). 

13 Realização do produto (cartilha). 

14 Realização do produto (cartilha). 

15 Finalização do produto (cartilha). 

CRITÉRIOS DE 
AVALIAÇÃO 

A avaliação dar-se-á: pela presença nos encontros (20%); pela entrega de tarefas de pesquisa (40%) e pela 
participação na elaboração da cartilha (40%). 
Conceitos: A (ótimo); B (bom); C (suficiente) e D (insuficiente). 
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