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MUDANÇA NA NORMATIVA

CURSOS GRATUITOS

A F u n d a ç ã o  E s c o l a  
Nacional da Administração Pública 

l(Enap) divulgou o ca endário oficial 
de oferta de cursos para 2015 no 

gendereço www.enap. ov.br. Todos os 
i  cursos a d stância são gratuitos. 

Muitos já estão com inscrições 
abertas.

 O Instituto Legislativo
e o ,  Brasil ir  (ILB)  órgão do Senado 

c  Federal, também oferece ursos a
odistância gratuitos.C nfira a oferta 

ono endereço www.senad .gov.br.
T  odos os cursos ofertados

lpe a Enap e pelo ILB concedem 
certificados.

Câmpus Santana do Ipanema
realiza Semana Agropecuária 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação (PRPI) do Instituto Federal de 
Alagoas torna público o lançamento do edital 
do Programa de Incentivo à Qualificação em 
Cursos de Pós-Graduação de fluxo contínuo 
para o ano de 2015.

Com o intuito de incentivar a 
qualificação dos servidores do Ifal, o 
programa institui benefício para pagamento 
de mensalidades em cursos de mestrado, 
especialização e MBA (Master Business 
Administration) nas áreas de Gestão Pública, 
Gestão Educacional e Saúde.

Serão concedidas 10 vagas para 
cursos de especialização e 3 vagas para cursos 
de MBA ofertados em Alagoas. Para cursos de 
mestrado, o edital dispõe de 12 vagas e o 
custeio, nesse caso,  abrangerá instituições de 
ensino superior de qualquer estado da região 
Nordeste.

O edital completo está disponível em 
www.ifal.edu.br.

PRPI lança edital para incentivar 
qualificação de servidores

O prazo para a inscrição de trabalhos 
no 3º Fórum Mundial de Educação 
Profissional e Tecnológica (FMEPT) segue 
até o dia 28 de fevereiro. A terceira edição do 
evento, que tem como tema "Diversidade, 
Cidadania e Inovação", será realizada em 
Pernambuco, entre os dias 26 e 29 de maio de 
2015. 

Podem ser submetidas propostas 
para a Mostra de Pôsteres, de forma 
individual, no site do evento: www.fmept.org. 
Já as sugestões para compor a programação de 
atividades autogestionadas deverão ser 
enviadas pelos servidores  até 13 de fevereiro, 
a partir do edital interno lançado pelo Ifal.

As atividades autogestionadas estão 
divididas em cinco grupos: Atividades 
técnico-científicas; Mostra de Inovação 
Tecnológica; Feira Gastronômica; Feira de 
Economia Solidária e Atividades culturais. O 
Ifal poderá inscrever na programação do 3º 
FMEPT até 14 atividades.

Os interessados devem inscrever as 
propostas mediante o envio da ficha de 
identificação e da ficha da atividade 
disponíveis no portal do Ifal, para o endereço 
eletrônico magdazanotto@hotmail.com. 

No caso de atividades culturais, 
deverão, ainda, anexar um vídeo de, no 
máximo, 10 minutos ou o link na internet pelo 
youtube, constituindo-se como subsídio para 
avaliação das propostas.

Saiba mais em www.ifal.edu.br.

FMEPT: inscrições de atividades 
autogestionadas vão até 13/02

A Diretoria de Gestão de 
Pessoas (DGP) do Ifal informa aos 
servidores que a Orientação Normativa 
da Secretaria de Gestão Pública do 
Ministério do Planejamento de 
Orçamento e Gestão, sobre as férias 
relativas aos períodos de licenças ou 
afastamento, sofreu alterações.

A nova redação estabelece 
que "o servidor em usufruto de 
licença capacitação, afastamento 
para participação em programa de 
pós-graduação stricto sensu no país 
ou para estudo ou missão no exterior 
com remuneração, fará jus às férias, 
que, se não forem programadas, 
serão registradas e pagas a cada mês 
de dezembro". Essa disposição 
aplica-se apenas às férias relativas 
ao exercício de 2015.

O Ministério da Educação 
divulgou na terça-feira, 3, a portaria 
nº15/2014, que dispõe sobre os dias 
de feriados nacionais e os pontos 
facultativos no ano de 2015.

D e  a c o r d o  c o m  o  
documento, é vedado aos órgãos da 
administração federal antecipar ou 
postergar dia de ponto facultativo em 
discordância com o disposto na 
portaria. Confira no portal do Ifal.

Com o tema "Agropecuária Familiar, 
Identidades Culturais e Empreendedorismo 
Rural no Semiárido Alagoano”, a 3ª Semana 
Agropecuária, Ciência e Cultura teve início na 
última segunda-feira (2) no Câmpus Santana 
do Ipanema do Instituto Federal de Alagoas - 
Ifal. O evento encerra nesta sexta-feira, 6.

A programação contemplou 
palestras, oficinas e minicursos nas mais 
diversas área do conhecimento, exposição de 
trabalhos acadêmicos, dia de campo, feira de 
empreendimentos socio-produtivos,  
apresentações culturais, além da 1ª Mostra da 
Consciência Negra. 

O  o b j e t i v o ,  s e g u n d o  o s  
organizadores, foi promover a disseminação 
de saberes do meio acadêmico junto à 
população local, com foco nos potenciais da 
agropecuária familiar do semiárido alagoano.
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