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III – Cientifique-se e cumpra-se.
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1. APRESENTAÇÃO

O Decreto nº 5.707, de 23/02/2006, insttti a Polítca Nacional de Capacitação dos Servidores  

para a Administração pública federal direta, attárqtica e ftndacional. Sta fnalidade é a melhoria da  

efciência do serviço público e da qtalidade dos serviços prestados ao cidadão, o desenvolvimento 

permanente  do  servidor  público e  adeqtação  das  competências  reqteridas  dos  servidores  aos 

objetvos das instttições. Refete o entendimento da administração de qte a capacitação, além da 

valorização do servidor, permite a adeqtação do trabalho aos novos perfs profssionais reqteridos 

no setor público, e conseqtentemente a divtlgação e controle de restltados.

Neste sentdo, o Plano Antal de Capacitação do IFMT, tem como objetvo geral favorecer a 

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

desenvolvido instttcionalmente e com as metas do Plano de Desenvolvimento Instttcional, bem 

como a missão e a visão do IFMT, visando à melhoria dos serviços prestados e o crescimento pessoal 

dos capacitados.

Além  disso,  a  preoctpação  com  a  capacitação  no  IFMT  jtstfca-se  pelo  contexto  de 

crescimento instttcional, com o ingresso de novos servidores, demandando qte nossas bases sejam 

estrtttradas.  Neste  contexto,  enfrentamos  tm desafo  qtanttatvo e  qtalitatvo  em  termos  de 

capacitação. O qtanttatvo consiste em criar condições para qte os programas de capacitação sejam 

efetvos  e  acessíveis  a  todos  os  servidores.  O  qtalitatvo  refere-se  à  infraestrtttra  e  técnico-

pedagógicos condizentes com a demanda.

O Plano Antal de Capacitação do IFMT 2019 com base em levantamento de necessidades 

realizado jtnto as Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas da Reitoria, para conhecer as demandas de  

capacitação para as diferentes áreas,  considerando qte as demandas em comtm dos campi são 

encaminhadas às Pró-Reitorias e Diretorias Sistêmicas.

Os ctrsos de formação geral não previstos no ano de 2019, podem ser diagnostcados no 

decorrer  do  ano  pelos  campi  e/ot  setores  da  Reitoria  e  encaminhado  ao  Departamento  de  

Desenvolvimento  ligado  a  Diretoria  Sistêmica  de  Gestão  de  Pessoas  para  análise  e  demais  

providências de possibilidade de oferta dos ctrsos no ano stbseqtente conforme capacidade de 

oferta e disponibilidade orçamentária.

Os rectrsos envolvidos para a exectção deste plano são oritndos do orçamento do IFMT,  

destnado para a capacitação, com previsão de R$ 2.161.570,00 (dois milhões, cento e sessenta e tm 

mil  e  qtinhentos  e  setenta  reais) para  toda  a  instttição,  dividido  entre  a  reitoria  e  os  campi, 

ttlizando critérios já estabelecidos pelos campi e Reitoria e qte dependem de aprovação na Lei  

Orçamentária Antal.  Desta forma, cada campts tem attonomia e rectrsos próprios para realizar  
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ctrsos de acordo com stas necessidades mais partctlares e específcas, no entanto, os servidores 

devem ser direcionados, preferencialmente e de acordo com a disponibilidade de vagas, em stas 

capacitações  aos  ctrsos  de  formação  geral  previstos  neste  Plano  de  Capacitação  conforme 

necessidade de capacitação identfcada pelo campts e pelo servidor.

A divtlgação dos ctrsos de capacitação a serem oferecidos pelo IFMT, no ano de 2019, será  

apresentada aos servidores pelo síto e e-mail instttcionais.

Além das demandas contdas neste Plano de Capacitação, ottras propostas de ctrsos qte 

forem constatadas no decorrer do ano de 2019, poderão ser atendidas a qtalqter momento, desde 

qte jtstfcadas a sta necessidade frente as demandas emergenciais não previstas neste PAC e qte 

haja disponibilidade orçamentária para o atendimento de tal demanda.

2. INSCRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Para cada evento de capacitação previsto neste plano, o Departamento de Desenvolvimento  

de Pessoas - DDP divtlgará as formas e regras para as inscrições, pelo e-mail e síto instttcionais.

Algtns ctrsos qte constam neste plano são direcionados para servidores qte exercem stas  

atvidades em áreas específcas, nestes casos, as inscrições não serão abertas a toda instttição, mas  

apenas as áreas qte se destnam.

3. FORMAS DE AVALIAÇÃO

Avaliação de Aprendizagem

Os instrtmentos de avaliação de aprendizagem, qtando necessários,  fcarão a critério do 

instrttor e serão constttídos por meio de: exercícios, trabalhos individtais e/ot coletvos, fchas de  

acompanhamento, relatórios, atvidades prátcas, seminários e ottros.

Avaliação de Reação

Será  realizada  ao  fnal  de  cada  evento  de  capacitação,  com  a  partcipação  de  todos  os 

ctrsistas, com o objetvo a revisão do ctrso, melhorando ot alterando os pontos negatvos.

3. CERTIFICAÇÃO

Fará jts à certfcação o servidor qte integralizar todos os módtlos/etapas/ disciplinas do  

ctrso realizado e, ainda, ctmprir 75% de freqtência e 70% de aproveitamento do conteúdo. 

Nos casos de ctrsos promovidos pelo IFMT (Reitoria e Campi), a certfcação do partcipante 

será registrada jtnto ao registro escolar, segtindo as normas estabelecidas na Instrtção Normatva 

Nº 03, de 12/08/2011.
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4. ATRIBUIÇÕES

Compete à Diretoria Sistêmica de Gestão de Pessoas (DSGP) stpervisionar a exectção deste 

Plano, diligenciando no sentdo de garantr os meios necessários para a sta exectção, bem como 

decidir sobre os casos não previstos. 

Ao Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), compete o gerenciamento deste 

Plano de Capacitação, com transparência,  disponibilizando as informações sobre a realização dos 

ctrsos e eventos de capacitação através do site e e-mail instttcional, bem como a apresentação dos 

relatórios avaliatvos às instâncias pertnentes.

Compete aos Pró-Reitores, Diretores de área, Diretores-Gerais, Chefes de Departamento e  

Coordenadores  da  Reitoria  e  dos  campi  a  corresponsabilidade  na  exectção  dos  ctrsos/ofcinas, 

acompanhando e estmtlando a partcipação dos servidores de stas áreas.

Compete  ao  instrttor  promover  e  condtzir  a  aprendizagem  para  a  aqtisição  de  novos 

conhecimentos e aprimoramento da prátca ftncional, bem como ctmprir todas as normas previstas 

nos planos e propostas dos ctrsos.

Compete aos servidores partcipantes:

a) Observar todas as normas referentes aos ctrsos/ofcinass

b) Compatbilizar a sta carga horária de trabalho com o ctrso/ofcina, de forma conciliatória  

com a sta chefa e as necessidades da tnidades

c) Inscrever-se no ctrso mediante os procedimentos formais estabelecidos para cada eventos

d) Manter comportamento, apresentação e posttra compatveis com a condição de servidor 

público dtrante os ctrsos/ofcinass

e) Partcipar do ctrso, observando a carga horária mínimas

f) Aplicar os conhecimentos obtdos em set desempenho ftncionals

5. DESLIGAMENTO DOS CURSOS

Poderá ocorrer o cancelamento de inscrição ot desligamento dos ctrsos nos casos em qte o  

servidor:

a) Manter  condtta  incompatvel  com  a  sittação  de  servidor  público,  desligando-se  do 

ctrso/ofcinas

b) Faltar com trbanidade com colegas e instrttoress

c) Pratcar atos tpifcados como crime no código penals

d) Não  comparecer  ot  abandonar  os  ctrsos,  salvo  casos  de  força  maior,  e  por  licenças 

previstas pelo regime jurídico dos servidores públicos civis da União. 
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O servidor  qte não comparecer  ot abandonar os  ctrsos  previstos  neste Plano Antal  de 

Capacitação, salvo alínea “d”, fcará impedido de partcipar dos eventos de capacitação nos próximos 

12 meses, incltsive para obter patrocínio em ctrsos e eventos externos. A desistência deverá ser  

informada em até cinco dias antes do início do ctrso e os casos forttitos deverão ser jtstfcados em  

até 10 dias após o início do ctrso.

Caberá ao Departamento de Desenvolvimento Pessoas e/ot Coordenação de Gestão de Pessoas,  

registrar e acompanhar estes casos.

6.  CURSOS PREVISTOS 

CURSOS 

 SOLICITANTE EVENTO PROGRAMADO OBJETIVO INSTRUCIONAL PÚBLICO ALVO
PREVISÃO 
DE VAGAS

MODALIDADE
CARGA 

HORÁRIA

PRODIN

Pró-reitoria de 
Desenvolvimento 

Institucional

Elaboração de projetos Capacitar  eqtipes  sobre  a 
elaboração  de  projetos, 
com  vistas  à  gestão 
estratégica da instttição.

Servidores  do 
IFMT  da  Reitoria 
e dos campi.

30 Presencial 40 horas

Implantação de 
escritório de 
gerenciamento de 
processos 

Capacitar  eqtipes  dos 
campi e reitoria acerca da 
implantação  do  escritório 
de  gerenciamento  de 
processos. 

Servidores  da 
Reitoria  e  dos 
campi.

30 Presencial 40 horas

Edtcação corporatva Capacitação  para 
artctlação  coerente  das 
competências individtais e 
organizacionais  no 
contexto  mais  amplo  do 
IFMT.

Pró-Reitores, 
diretores 
sistêmicos, 
Diretores  Gerais, 
diretores  de 
ensino  e 
diretores  de 
administração.

60 Presencial 120 horas 

RDC: Teoria e Prátca no 
Sistema Comprasnet

Possibilitar  aos  servidores 
tma  visão  sistêmica  das 
normas  de  regência  e 
aplicação  do  Regime 
diferenciado  de 
contratações públicas.

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 16 horas

Gestão I: Coordenação 
de Ctrsos

Desenvolver as habilidades 
dos  coordenadores  de 
Ctrsos  (todos  níveis  e 
modalidades),  diante  das 
atvidades  inerentes  a 
ftnção.

Coordenadores 
de ctrsos. 250 

(3 ttrmas) 

EAD 40 horas

Gestão  II:  Avaliação  de 
Ctrso Stperiores

Orientar  a  gestão  dos 
ctrsos stperiores do IFMT 
à ltz da nova legislação de 
avaliação  da  edtcação 
stperior.

Servidores  das 
Coordenações  de 
Ctrsos 
Stperiores 

60 
(2 ttrmas) 

EAD 40 horas 

Registro e certfcação 
escolar

Aprimorar  conhecimentos 
acerca  do  registro  de 
informações  acadêmicas e 
processo  de  certfcação 
(incltsive  a  certfcação 
digital) 

Responsáveis 
pelos  registros 
escolares  e 
emissão  de 
diplomas  e 
certfcados 

50 
(ttrma 
única) 

EAD 40 horas
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PROEN

Pró-reitoria de 
Ensino

Repositório Instttcional Aprimorar  conhecimentos 
sobre  a  prodtção 
instttcional,  tratamento, 
gtarda e disseminação. 

Bibliotecários, 
doctmentalistas, 
atxiliares  de 
bibliotecas, 
arqtivistas  e 
responsáveis  por 
doctmentação 
instttcional.

50 
(ttrma 
única) 

EAD 40 horas 

Gestão pedagógica Aprimorar  conhecimentos 
pedagógicos  relacionados 
a  gestão  de  processos  de 
ensino. 

Servidores 
lotados  na 
PROEN 

50 
(ttrma 
única) 

Presencial 40 horas 

Estratégias  e 
Metodologia  para 
Edtcação à distância 

Apresentar  as 
metodologias  adeqtadas 
para  a  edtcação  à 
distância. 

Docentes 
50 

(ttrma 
única) 

EAD 30 horas 

Possibilidades  de 
Edtcação  Mediada  pela 
Tecnologia 

Apresentar  as 
possibilidades  de 
constrtção  de  ctrsos 
mediados pelas TICs 

Gestores 
50 

(ttrma 
única) 

EAD 30 horas 

Elaboração  de  projetos 
para  Edtcação  Mediada 
por Tecnologias 

Abordar  as  fases  da 
constrtção de projetos de 
Ctrsos  mediados  pelas 
TICs 

Técnicos  de 
Asstntos 
Edtcacionais  e 
Pedagogos 

50 
(ttrma 
única) 

EAD 30 horas 

Planejamento  Escolar  e 
Avaliação (à distância) 

Apresentar  aspectos 
inovadores  sobre 
planejamento  e  avaliação 
do  processo  de 
aprendizagem 

Docentes 500 
(10 ttrmas) 

EAD 30 horas 

Edtcação  Profssional  e 
Tecnológica – concepção 
e diretrizes (à distância) 

Fomentar o conhecimento 
sobre a Rede Profssional e 
Tecnológica 

Servidores  do 
IFMT 

500 
(10 ttrmas) 

EAD 30 horas 

Polítca  de  Assistência 
Esttdantl  –  processos 
seletvos, 
acompanhamento, 
avaliação  e 
monitoramento.

Fornecer  stbsídios  para 
attação  das  eqtipes 
mtltprofssionais  na 
politca  de  assistência 
esttdantl do IFMT.

Membros  das 
eqtipes 
mtltprofssionais 
dos  Campi  e 
Reitoria.

50 Presencial 20 horas

Atendimento às pessoas 
com defciência.

Capacitar  os  profssionais 
qte  attam  nas  polítcas 
incltsivas  nos  Campi  e 
Reitoria

Prioridade:
Tradttores  e 
Intérpretes.
Assistentes 
Sociais, 
Psicólogos  e 
Pedagogos.

50 EAD 20 horas

PROAD

Pró-reitoria de 
Administração

Fiscalização de contratos Capacitar  servidores  do 
setor

Fiscais  de 
contratos

40 Presencial 20 horas

Patrimônio  depreciação, 
reavaliação  e 
desfazimento de bens.

Capacitar  servidores  do 
setor

Servidores  do 
Patrimônio

40 Presencial 20 horas

Cálctlos  trabalhistas  de 
contratos terceirizados

Capacitar  servidores  do 
setor

Fiscais  e 
Contabilidade

40 Presencial 20 horas

Elaboração  do  Plano 
Antal  de  Contratações 
de  acordo  com  a  IN 
01/2018

Capacitar  servidores  do 
setor

Servidores  do 
setor

40 Presencial 20 horas

Aplicação de penalidade 
e Sançãos

Capacitar  servidores  do 
setor

Servidores  do 
IFMT 

40 Presencial 20 horas

Capacitação  em  CERNE-
Centro  de  Referência 

Capacitar  os  gestores  e 
eqtipes  dos  Núcleos  da 

Gestores  e 
eqtipes  dos 

10 Presencial 20 horas
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PROEX

Pró-reitoria de 
Extensão

para  apoio  a  novos 
empreendimentos

Atva  Inctbadora  de 
Empresas  do  IFMT,  no 
modelo  de  gestão  de 
inctbadora  CERNE  da 
Anprotec.

Núcleos da Atva

Marco  Legal  da  Ciência 
Tecnologia e Inovação

Adqtirir  conhecimentos 
teóricos e técnicos sobre o 
Marco  Legal  da  Ciência 
Tecnologia  e  Inovação  e 
stas aplicações nas ICT`s

Servidores  da 
Extensão 
pesqtisa  e 
inovação  qte 
trabalham com o 
marco  legal  da 
ciência 
tecnologia  e 
inovação.

4 Presencial 40 horas

EAD

PROPES

Pró-reitoria de 
Pesquisa e 
Inovação

Anterioridade em 
Propriedade Intelecttal 

Fomentar  o  registro  de 
patentes

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

Redação de Patente Orientação  para  depósito 
de patente no INPI

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

Gestão de projetos 
orientados a inovação 
Tecnológica

Orientação  na  Elaboração 
de Projetos

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

Transferência de 
Tecnologia

Capacitar  para  a  Inovação 
Tecnológica

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

Gerenciamento de 
Projetos de Inovação, 
Pesqtisa

Atmentar  a  efciência  no 
gerenciamento de projetos

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

DSGP

Diretoria Sistêmica 
de Gestão de 

Pessoas

IV Encontro Antal de 
Gestão de Pessoas

Capacitar  os  servidores 
qte  attam  nas 
Coordenações  de  Gestão 
de  Pessoas  e  attalizar 
qtestões  relatvas  a 
legislação.

Servidores  da 
Gestão  de 
Pessoas  da 
Reitoria  e  dos 
campi

50 Presencial 40 horas

Edtcação Financeira 
para servidores públicos

Despertar  nos  servidores 
do  IFMT  o  interesse  pela 
edtcação  fnanceira, 
visando  a  mtdança  de 
hábitos,  possibilitando 
conhecer  e  colocar  em 
prátca,  técnicas  qte 
possibilitem  tma  boa 
gestão fnanceira.

Servidores  do 
IFMT

30 Presencial/
EAD

20 horas

Cadastro e pagamento 
SIAPE

Capacitar os servidores da 
Coordenação  de 
Pagamento e Cadastro.

Servidores  da 
DSGP 

10 Presencial 40 horas

Extrator DW Capacitar os servidores da 
Coordenação  de 
Pagamento e Cadastro.

Servidores  da 
DSGP

10 Presencial 40 horas

LibreOfce Calc Capacitar os servidores do 
IFMT para realizar cálctlos 
nas  planilhas  do 
LibreOfce. 

Servidores  da 
DSGP  e 
Servidores  do 
IFMT  qte 
trabalham  com 
planilhas 

20 Presencial 30 horas
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DSTI

Diretoria Sistêmica 
de Tecnologia da 

Informação

Gestão de Riscos Propiciar  tma  base  de 
conhecimento  aos 
partcipantes  de  acordo 
com  o  PMI  (Project 
Management  Instttte) 
ttlizando os processos de 
identfcação,  qtalifcação, 
qtantfcação,  plano  de 
respostas,  monitoramento 
e  controle  dos  riscos.  Os 
partcipantes  conhecerão 
aplicações em casos reais, 
ferramentas  ttlizadas  no 
mercado,  além  de 
exercícios,  resoltção  de 
cases entre ottros.

Servidores  de  TI 
da  reitoria  e  dos 
campi

20 Presencial 24 horas

Gestão  de  Projetos  na 
Prátca

O objetvo do treinamento 
é  abordar  de  forma 
objetva,  prátca  e 
simplifcada  de  como 
iniciar,  planejar,  execttar, 
monitorar,  controlar  e 
encerrar  projetos 
ttlizando  modelos 
(templates) e a ferramenta 
MS Project, alinhados com 
as  melhores  prátcas  do 
PMBOK.

Servidores  de  TI 
da  reitoria  e  dos 
campi

20 Presencial 24 horas

Django Contntidade  do 
Desenvolvimento  das 
plataformas

Servidores  de  TI 
da  reitoria  e  dos 
campi

20 Presencial 40 horas

Postgresql e MySQL Melhor  administração  e 
confgtração  dos  bancos 
de dados grattitos

Servidores  de  TI 
da  reitoria  e  dos 
campi

20 Presencial 40 horas

MCSA  Windows  Server 
2012

Gerenciamento 
centralizado e efciente de 
contas  e  rectrsos 
compttacionais

Servidores  de  TI 
da  reitoria  e  dos 
campi

20 Presencial 40 horas

DSRI

Diretoria Sistêmica 
de Relações 

Internacionais

Técnicas de 
comtnicação – oratória 
e relacionamento 
interpessoal 

Capacitar  os  servidores 
para  o  aprimoramento  de 
apresentações  e  palestras 
e  relacionamento 
interpessoal 

Servidores  do 
IFMT

20 
Presencial

16 horas
EAD

Relações Internacionais 
na Esfera Pública

Ctrso de aperfeiçoamento 
na  área  de  relações 
internacionais

DSRI  e 
embaixadores 
nos campi

25 
Presencial

16 horas

II Ctrso de 
aperfeiçoamento com 
professor dos EUA

Capacitação  de 
professores  de  língta 
inglesa

Professores  de 
língta  inglesa  do 
IFMT

25
Presencial 16 horas

I Ctrso de 
aperfeiçoamento em 
Espanhol – ministrado 
por professor da 
tniversidade de 
Salamanca

Capacitação  de 
professores  de  língta 
espanhola no IFMT

Professores  de 
língta  espanhola 
do IFMT

20 
Presencial

16 horas

Ctrso de inglês
Ctrso de conversação para 
aprimoramento  da 
prontncia  e  ftência  em 
inglês

Servidores  do 
IFMT

20 
Presencial

8 horas

Ctrso de elaboração 
doctmentos para área 
internacional

Aperfeiçoamento  em 
elaboração  de  minttas, 
acordos  de  cooperação, 

DSRI  e 
Embaixadores 

25 
Presencial

24 horas
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convênios  e  chamamento 
público.

nos campi

DEMANDAS 
INTERSETORIAIS

CONSTRUÇÃO/
ORGANIZAÇÃO DE 
PROJETO DE PESQUISA 
PARA SELEÇÃO STRICTO 
SENSU

Capacitação  em 
constrtção  de  convênios 
para  oferta  de  Dinters 
Minter e a necessidade de 
escrittra  de  projetos  de 
pesqtisa.

Servidores  do 
IFMT

20 Presencial 20 horas

II Encontro dos 
Psicólogos do IFMT

Capacitar os servidores da 
área de psicologias  alinhar 
e planejar as ações.

Psicólogos  do 
IFMT

20 Presencial 24 horas

Libras Capacitar os servidores de 
acordo com a legislação na 
Língta Brasileira de Sinais.

Servidores  do 
IFMT

A defnir EAD A Defnir

DEx

Diretoria Executiva

Assessoria  de  Imprensa 
na  Administração 
Pública

Capacitar  à  eqtipe  de 
comtnicação do IFMT.

Comtnicadores 
da  reitoria  e  dos 
campi

30 Presencial 20 horas

Gerenciamento  de 
Redes  Sociais  e  Criação 
de  Arte  para  Redes 
Sociais

Capacitar  à  eqtipe  de 
comtnicação do IFMT.

Comtnicadores 
da  reitoria  e  dos 
campi

30 Presencial 20 horas

Fotojornalismo Capacitar  à  eqtipe  de 
comtnicação do IFMT

Comtnicadores 
da  reitoria  e  dos 
campi

30 Presencial 20 horas

Cerimonial,  protocolo  e 
organização de eventos.

Capacitar  à  eqtipe  de 
comtnicação do IFMT

Comtnicadores 
da  reitoria  e  dos 
campi

30 Presencial 20 horas

Auditoria 
Interna 

Atditoria  em 
contratações de serviços 
contntados.

Prover  o  atditor  das 
ferramentas  necessárias 
para  atditar  contratos 
terceirizados.

Integrantes  da 
Atditoria Interna

08 Presencial 32 horas

Corregedoria
do IFMT

III  Ctrso  -  Regime 
Disciplinar,  Processo 
Administratvo  e 
Sindicância  -  Formação 
de  membros  para 
condtção  de  processos 
administratvos  de 
responsabilização.

Capacitar novos servidores 
a attarem em comissões.

Servidores  do 
IFMT

30 Presencial 30 horas

Otvidoria/SIC Orientar  os  servidores  do 
IFMT sobre os serviços de 
otvidoria/SIC

Servidores  do 
IFMT

40 Presencial 25 horas

Ctiabá, 05 de dezembro de 2018.
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