
SERVIQO PUBLICO FEDERAL
MEC - SETEC

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO
REITORIA

PORTARIA N° 093, DE 15 DE JANEIRO DE 2018

A REITORA SUBSTITUTA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAQAO
CIENCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO, no uso de suas atribuigoes legais

designada pela Portaria IFMT n° 877 de 20.04.2017, publicada no D.O.U. em 25.04.2017
e considerando o disposto no Decreto n. 5.707/2006;

RESOLVE:

I - Aprovar e divulgar o Plano Anual de Capacitagao 2018, conforme

anexo;

II - O presente Plano podera sofrer alteragoes, adequagoes ou ainda

inclusoes no decorrer do ano conforme necessidade;

III - Cientifique-se e cumpra-se.
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0 Decreto n.? 5.707, de 23.02.2006, institui a Politica Nacional de Capacitagao dos Servidores

para a Administrate) publica federal direta, autarquica e fundacional. Sua finalidade e a melhoria da

eficiencia do servigo publico e da qualidade dos servigos prestados ao cidadao, o desenvolvimento

permanente do servidor publico e adequagao das competences requeridas dos servidores aos

objetivos das instituigoes. Reflete o entendimento da administrate de que a capacitagao, alem da

valorizagao do servidor, permite a adequagao do trabalho aos novos perfis profissionais requeridos

no setor publico, e consequentemente a divulgagao e controle de resultados.
Neste sentido, o Plano Anual de Capacitagao do IFMT, tern como objetivo geral favorecer a

constante capacitagao dos servidores, em sintonia com as demandas sociais, do trabalho

desenvolvido institucionalmente e com as metas do Plano de Desenvolvimento Institucional, bem

como a missao e a visao do IFMT, visando a melhoria dos servigos prestados e o crescimento pessoal

dos capacitados.

Alem disso, a preocupagao com a capacitagao no IFMT justifica-se pelo contexto de

crescimento institucional, com o ingresso substancial de novos servidores, demandando que nossas

bases sejam estruturadas. Neste contexto, enfrentamos urn desafio quantitative e qualitative em

termos de capacitagao. O quantitative consiste em criar condigoes para que os programas de

capacitagao estejam efetivos e acessiveis a todos os servidores. 0 qualitative refere-se a

infraestrutura e recursos tecnico-pedagogicos condizentes com a demanda.

0 Plano Anual de Capacitagao do IFMT 2018 foi elaborado sob o norteamento do Plano de

Desenvolvimento Institucional - PDI do IFMT, com base em levantamento de necessidades realizado

junto as Pro-Reitorias e Diretorias da Reitoria, para conhecer as demandas de capacitagao para as

diferentes areas, entendendo que as demandas mais gerais dos campi chegam as Pro-Reitorias.
Os recursos envolvidos para a execugao deste piano serao oriundos do orgamento do IFMT,

destinado para a capacitagao, com previsao de R$ 2.068.570,00 para toda a instituigao. Este valor e

dividido entre a reitoria e os campi, utilizando criterios ja estabelecidos. Desta forma, cada campus

tern autonomia e recursos proprios para realizar cursos de acordo com suas necessidades mais

particulares e especificas, no entanto, e recomendavel que os servidores participem dos cursos

previstos neste Plano de Capacitagao, de acordo com a disponibilidade de vagas.
O orgamento previsto para capacitagao, visa tambem o atendimento

das demandas especificas que necessitam de capacitagao em cursos fora do IFMT, nestes casos com

pagamento de inscrigao, diarias e passagens.
A divulgagao dos cursos de capacitagao a serem oferecidos pelo IFMT, no ano de 2018, sera

apresentada aos servidores por meio do sitio e e-mail institucionais.
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Alem das demandas que constem neste Plano de Capacitagao, outras demandas de cursos

que forem constatadas no decorrer do ano de 2018, poderao ser atendidas a qualquer momento,

desde que justificadas e que haja disponibilidade orgamentaria para o atendimento de tal demanda.

2. INSCRIBES PARA PARTICIPACAO NOS CURSOS DE CAPACITACAO
Para cada evento de capacitagao previsto neste piano, o Departamento de Desenvolvimento

de Pessoas - DDP divulgara as formas e regras para as inscrigoes, atraves de e-moil e sitio

institucionais.

3. FORMAS DE AVALIA^AO

Avaliagao de Aprendizagem

Os instrumentos de avaliagao de aprendizagem, quando necessarios, ficarao a criterio do

instrutor e serao constituidos por meio de: exercicios, trabalhos individuals e/ou coletivos, fichas de

acompanhamento, relatorios, atividades praticas, seminarios e outros.

Avaliagao de Reagao

Sera realizada ao final de cada evento de capacitagao, com a participagao de todos os

cursistas, com o objetivo a revisao do curso, melhorando ou alterando os pontos negativos.

4. CERTIFICACAO
Fara jus a certificagao o servidor que integralizar todos os modulos/etapas/ disciplinas do

curso realizado e, ainda, cumprir 75% de frequencia e 70% de aproveitamento do conteudo. Caso

nao haja cumprimento de frequencia em todas as etapas propostas no(s) cursos, o servidor fara jus a

certificagao por modulo e carga horaria ao final de todo o programa do curso.

Nos casos de cursos promovidos pelo IFMT (Reitoria e Campi), a certificagao do participante

sera registrada junto ao registro escolar, seguindo as normas estabelecidas na Instrugao Normativa

N- 03, de 12/08/2011.

5. ATRIBUICOES
Compete a Diretoria Sistemica de Gestao de Pessoas supervisionar a execugao deste Plano,

diligenciando no sentido de garantir os meios necessarios para a sua execugao, bem como decidir

sobre os casos nao previstos.

Ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas, compete o gerenciamento deste Plano de

Capacitagao, com transparency, disponibilizando as informagoes sobre a realizagao dos cursos e

!
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eventos de capacitagao atraves do site e e-mail institutional, bem como a apresentagao dos

relatorios avaliativos as instances pertinentes.
Compete aos Pro-Reitores, Diretores de area, Diretores Gerais, Chefes de Departamento e

Coordenadores da Reitoria e dos campi a corresponsabilidade na execugao dos cursos/oficinas,

acompanhando e estimulando a participagao dos servidores de suas areas.
Compete ao instrutor promover e conduzir a aprendizagem para a aquisigao de novos

conhecimentos e aprimoramento da pratica funcional, bem como cumprir todas as normas previstas

nos pianos e propostas dos cursos.
Compete aos servidores participantes:

a) Observar todas as normas referentes aos cursos/oficinas;

b) Compatibilizar a sua carga horaria de trabalho com o curso/oficina, de forma conciliatory

com a sua chefia e as necessidades da unidade;

c) Inscrever-se no curso mediante os procedimentos formais estabelecidos para cada evento;

d) Manter comportamento, apresentagao e postura compativeis com a condigao de servidor

publico durante os cursos/oficinas;

e) Participar do curso, observando a carga horaria minima;

f) Aplicar os conhecimentos obtidos em seu desempenho funcional.

6. DESLIGAMENTO DOS CURSOS

Os participantes estao sujeitos a cancelamento de inscrigao ou desligamento dos cursos nos

seguintes casos:

a) Manter conduta incompativel com a situagao de servidor publico, desligando-se do

curso/oficina;

b) Faltar com urbanidade com colegas e instrutores;

c) Praticar atos tipificados como crime no codigo penal;

d) Nos casos de nao comparecimento ou abandono dos cursos, salvo casos de forga maior,

licengas amparaveis pelo regime juridico dos servidores publicos civis da Uniao, ficara

impedido de participar dos eventos de capacitagao nos proximos 12 meses, inclusive para

obter patrocinio em cursos e eventos externos. A desistencia devera ser informada em ate

cinco dias antes do inicio do curso e os casos fortuitos deverao ser justificados em ate 10 dias

apos o inicio do curso.
Cabera ao Departamento de Desenvolvimento Pessoas e/ou Coordenagao de Gestao de Pessoas,

registrar e acompanhar estes casos.
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7. CURSOS PREVISTOS PARA- 2018

CURSOS
PREVISAO

PARTICIPANTES
EVENTO PROGRAMADO OBJETIVO INSTRUCIONAL EXECUCAO

Processo Administrative) Disciplinar Subsidiar servidores com conhecimentos
especificos para participagao em processo
administrativo disciplinar.

30 COPSPAD

Curso Pratico de Sindicancia/
PAD/Termo Circunstanciado

Capacitar os servidores que atuam em
comissoes

20 COPSPAD
disciplinares

treinamento pratico com simulagoes que
ocorrem no IFMT.

mediante

Encontro de Coordenadores de
Gestao de Pessoas

Capacitar os servidores para atuarem nas
Coordenagoes de Gestao de Pessoa e
atualizar questoes relativas a legislagao.

40 DSGP

Elaboragao de Termos de Referenda Capacitar os servidores para a tarefa
fundamental da elaboragao do edital e
do termo de referenda, detalhando os
passos do processo na fase de
planejamento, de acordo com as
disposigoes legais mais recentes.

30 Reitoria

Fiscalizagao de contratos Capacitar servidores para atuarem como
fiscais de contratos, com conhecimento das
normas e procedimentos vigentes.

60 (duas turmas) PROAD

Prover conhecimentos sobre a base legal
e as responsabilidades fundamentals do
tema e estara apto a utilizar os
comandos

Conformidade de Gestao 30 PROAD

executarpara
Conformidade de Registro de Gestao no
SIAFI.

a

Gestao de documentos publicos Capacitar os servidores sobre
identificar os principals conceitos e
procedimentos referentes a gestao da
documentagao
publica.

30 PROADa

administragaona

Apresentar as regras do processo de
suprimento de fundos, trazer conhecimento
sobre os casos de despesa permitidos, os
meios de pagamento existentes, as
responsabilidades inerentes aos supridos e
ordenadores, as vantagens e restrigoes do
processo e o controle exigido pela legislagao
vigente no tocante a prestagao de contas.

Suprimento de Fundos 30 PROAD

Capacitar os servidores a adequarem seus
procedimentos a nova normativa.

40 ( duas turmas)Elaboragao dos instrumentos de
planejamento da contratagao e
gestao de riscos em contratagao de

Instrugao

PROAD

servigos, conforme
Normativa n^ 05/2017
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Gestao da Estrategia com o uso do Definir os principals aspectos conceituais do
planejamento e da gestao estrategica;
Descrever as principals etapas para a
estruturagao do planejamento estrategico
institucional;
Organizar os principals elementos do
referencial estrategico;
Contribuir de forma criativa para a
potencializagao dos pianos estrategicos e dos
processos decisorios em sua organizagao.
(30 boras)

30 PRODIN
BSC

Analise e melhoria de Processos Reconhecer a importancia e a relagao da
gestao de processos com a politica publica
de gestao do Governo Federal;
Identificar as vantagens e desafios da
implantagao da gestao por processo;
Identificar o perfil necessario ao gestor e
membros da equipe na implantagao da
gestao por processos;
Aplicar o metodo de gerenciamento de
processo.
(40 horas)

30 PRODIN

CERNE 01 Atender aos gestores dos Nucleos
Incubadores nos Campi e empreendedores
selecionados nos editais da ATIVA
Incubadora;

20 PROEX

Elaboragao de Plano de Negocios Atender empreendedores selecionados nos
editais da ATIVA Incubadora 20 (presencial)

100 ( EAD)
PROEX

Elaboragao e Gestao de Projetos de
Extensao

Qualificar servidores do IFMT para
cumprimento dos objetivos do IFMT, como
integrante da Rede Federal de EPCT;

descritos nos incisos III, IV e V do art. 75, da
Lei ns 11.892 de 29/12/2008.

30 (presencial)
100 (EAD) PROEX

Empreendedorismo e Inovagao em
projetos de extensao

Atender as demandas de coordenadores de
projetos de extensao, especialmente
voltados a Programas de Empreendedorismo
e Inclusao Social

a definir PROEX

Desenvolvimento
operacionalizagao do modulo
Extensao - SUAP

Qualificar servidores do IFMT para
cumprimento dos objetivos do IFMT, como
integrante da Rede Federal de EPCT,
descritos nos incisos III, IV e V do art. 75, da
Lei n? 11.892 de 29/12/2008.

e

a definir PROEX

Elaboragao e gestao de eventos
artisticos e culturais

Qualificar servidores do IFMT para
cumprimento dos objetivos do IFMT, como
integrante da Rede Federal de EPCT,
descritos nos incisos III, IV e V do art. 75, da
Lei n5 11.892 de 29/12/2008.

a definir PROEX

Formagao de professores e inovagao
no ensino profissional e tecnologico

Atendera todos os professores do IFMT
interessados em aprimorar seu ensino por
meio da pesquisa e da inovagao no rn'vel de
atuagao predominante na Instituigao e aos
Professores orientadores do Mestrado em
Educagao Profissional e Tecnologica do
ProfEPT.

a definir PROPES

/
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Conhecimento especializado de
professores de Matematica e
Ciencias: pesquisas e implicates no
ensino

Proposta vinculada ao Termo de Cooperagao
que esta sendo firmado com a Universidade
de Huelva, (Grupo SIDM), atendera
professores, pesquisadores das areas de
Matematica, Quimica, Fisica, Biologia e
Ciencias da natureza de todo o IFMT e
Professores orientadores do Mestrado em
Ensino do PPGEn

a definir PROPES

Ambientes de inovagao, nova lei de
inovagao e papel dos Nucleos de
Inovagao Tecnologica nos Institutes
Federais

Capacitagao relevante para os servidores do
IFMT interessados em iniciar agoes no
ambito da pesquisa e inovagao, participar da
elaboragao da Politica de Inovagao no IFMT e
capacitar servidores e gestores da Agenda
de Inovagao Tecnologica ( AIT - NIT) do IFMT.

A definir PROPES

Curso pratico de como redigir
patentes

Atender a demanda dos servidores da
Agenda de Inovagao Tecnologica (AIT - NIT),
dos professores, pesquisadores e demais
servidores envolvidos com inovagao e
criagao de tecnologia visando capacita -los no
que diz respeito a dificil tarefa de redatar
patentes para proteger suas invengoes para
que sejam aprovadas pelo INPI.

A definir PROPES




