MODELO
PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO
Após concluir o levantamento das necessidades de capacitação do seu campus, as necessidades prioritárias deverão ser transferidas para o Plano Anual
de Capacitação.
O Plano Anual de Capacitação do seu campus poderá contemplar ações de capacitação ofertadas pelo IFC ou por outras instituições.
A ações poderão encaixar-se em uma das quatro linhas de desenvolvimento, previstas na Resolução 015/CONSUPER/2016:
I - Introdução ao serviço público: visa ao conhecimento das especificidades do serviço público, da missão do IFC e da conduta do servidor público e sua integração
no ambiente institucional;
II - Formação geral do servidor: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades fundamentais ao trabalho na instituição, comum a todos os setores
ou ambientes organizacionais;
III - Formação específica: visa à capacitação do servidor para o desempenho de atribuições e atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao
cargo que ocupa;
IV - Educação formal: visa à implementação de ações que contemplem os diversos níveis de educação formal.

Lembre-se o seu campus tem, pelo menos, 1% do orçamento total reservado para capacitação dos servidores.
INTRODUÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO

Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Estudo da Estrutura Organizacional Novos servidores
Documentos oficiais;
e das normativas internas do
01
Servidor
Campus
Multiplicador

Qual
instituição
ofertará a
capacitação
CAS

Data prevista para Modalidade:
oferta
Presencial
Semipresenci
al
À distância
Início de
Março/2017

80%
Presencial e
20% a
Distância

Previsão de
custos – em
R$

-

FORMAÇÃO GERAL DO SERVIDOR

Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual
instituição
ofertará a
capacitação

Estudo das concepções e diretrizes
operacionais

Todos os
servidores

Documentos/
Legislação IFC

IFC

Data prevista para Modalidade:
oferta
Presencial
Semipresenci
al
À distância
22/03/17

01 servidos IFC

Presencial
(80%)
A distância
(20%)

Previsão de
custos – em
R$

02 diárias,
além das
despesas de
deslocamento
Recurso de
cursos e
concursos

Atualização da Legislação vigente

Todos os
servidores

Documentos/
Legislação IFC

IFC

19/04/17

01 servidos IFC

Presencial
(80%)
A distância
(20%)

02 diárias,
além das
despesas de
deslocamento
Recurso de
cursos e
concursos

O processo educativo no CAS e suas
implicações nas rotinas de trabalho

Todos os
servidores

01 professor da área de
Psicologia

IFC

17/05/17

Presencial
(80%)

02 diárias,
além das

A distância
(20%)

despesas de
deslocamento
Recurso de
cursos e
concursos

FORMAÇÃO ESPECÍFICA

Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual
instituição
ofertará a
capacitação

Data prevista para Modalidade:
oferta
Presencial
Semipresenci
al
À distância

Previsão de
custos – em
R$

Oficina de Didática

Docentes

Documentos/Materiais
didático-pedagógicos

CAS

16/08/17, 20/09/17
e 25/10/17

Presencial
(80%)
A distância
(20%

Recurso de
cursos e
concursos

CAS

16/08/17, 20/09/17
e 25/10/17

Presencial
(80%)
A distância
(20%

Recurso de
cursos e
concursos

CAS/IFC

15/03/17,
31/05/17,
26/07/17,
27/09/17, 22/11/17

Presencial

10 diárias,
além das
despesas de
deslocamento

01 Pedagoga
(Multiplicadora)
Oficinas de Processos Setoriais:
Planejamento, Fluxo de Processos e
acompanhamento de processos

TAES

Documentos/Materiais
didático-pedagógicos
01 TAE (Multiplicador)

Formação Continuada

Todos os
servidores

Documentos/Materiais
didáticopedagógicos/Legislação
05 Palestrantes

EDUCAÇÃO FORMAL

Ação de Capacitação

Público alvo

Recursos materiais,
financeiros e humanos
necessários

Qual
instituição
ofertará a
capacitação

Curso de Pós Graduação Lato Sensu
em Educação

Docentes

Em construção (o
Projeto)

CAE

Data prevista para Modalidade:
oferta
Presencial
Semipresenci
al
À distância
Agosto/2017

Presencial

Previsão de
custos – em
R$

Em
construção (o
Projeto)

