
                                 SERVIÇO PÚBLI CO FEDERAL
                                    MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
                              INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS
                           DIRETORIA DE GEST ÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DE PESSOAL

PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL (PDP) DO IFAL 2021
Necessidade Tipo Incentivo Título Competência Status do pedido

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Tomada de decisão para gestores Aprovado

Incentivo financeiro Gestão Escolar Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

A Conformidade de Registro de Gestão - 
Teoria e Prática Treinamento regularmente 

instituído
A Conformidade de Registro 
de Gestão - Teoria e Prática

Adquirir  conhecimento em compras públicas

Adquirir Conhecimento em Politicas 
Educacionais

Adquirir conhecimento na área de contratos e 
fiscalização de contratos

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Adquirir conhecimentos acerca da elaboração 
do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
(PDP) Treinamento regularmente 

instituído

Visão estratégica;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade



Aprovado

Aprovado

Gestão da qualidade Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Adquirir conhecimentos acerca da Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) Treinamento regularmente 

instituído
Qualidade de Vida no 
Trabalho

Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Orientação ao cidadão;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Contribuição técnico-profissional;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Adquirir conhecimentos acerca da Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) Treinamento regularmente 

instituído

curso: Higiene, Saúde e 
Qualidade de Vida no 
Trabalho na Administração 
Pública - QVT

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Adquirir conhecimentos acerca da Qualidade 
de Vida no Trabalho (QVT) Treinamento regularmente 

instituído

Adquirir conhecimentos acerca de 
conservação e restauração de acervos 
bibliográficos, Gestão de Conservação em 

Acervos Bibliográficos

Adquirir conhecimentos acerca de mediação 
de conflitos (gestão de pontos críticos nas 
relações de trabalho e formação de equipes) Treinamento regularmente 

instituído
 Curso: Comunicação Não-
Violenta.

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Adquirir conhecimentos acerca de mediação 
de conflitos (gestão de pontos críticos nas 
relações de trabalho e formação de equipes) Curso da Teoria de gestão de 

conflitos
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Administração Pública Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Curso de atividades lúdicas Criatividade Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Adquirir conhecimentos acerca de mediação 
de conflitos (gestão de pontos críticos nas 
relações de trabalho e formação de equipes) Treinamento regularmente 

instituído

Formação de gestores com 
foco nas relações 
interpessoais entre a equipe

Liderança eficaz;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Negociação;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Tomada de decisão

Adquirir conhecimentos acerca do 
gerenciamento correto de frotas 
(Manutenção, combustível e controle de 
quilometragem) Treinamento regularmente 

instituído
Planejamento;
Organização da rotina

Adquirir conhecimentos  Educação 
Profissional e Ensino Superior Horário especial de 

estudante
Proatividade;
Tomada de decisão

Adquirir conhecimentos  Educação 
Profissional e Ensino Superior Treinamento regularmente 

instituído
Gerenciamento digital;
Contribuição técnico-profissional

Adquirir conhecimentos em análise de 
planilha de custos, formação de preço e 
pagamentos pelo fato gerador

Planejamento;
Negociação;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Adquirir conhecimentos em atividades 
educacionais lúdicas

Adquirir conhecimentos em averbação de 
tempo de contribuição Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

Adquirir conhecimentos em Biblioteconomia Seminário Brasileiro de 
Bibliotecas Universitárias



Aprovado

Licença-capacitação estrategia de negócios Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Melhoria contínua de processos Aprovado

Incentivo financeiro REDITEC Relacionamento com dirigentes Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Comunicação interpessoal Aprovado

Adquirir conhecimentos em Direito 
Administrativo

Resolução de problemas;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Adquirir conhecimentos em Gestão de 
Projetos

Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Contribuição técnico-profissional

Adquirir conhecimentos em Gestão de 
Projetos Treinamento regularmente 

instituído

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Adquirir conhecimentos  em  Gestão Escolar

Adquirir conhecimentos  em  Gestão Escolar

adquirir conhecimentos em Propriedade 
Intelectual, Patentes e Inovação Pesquisa, Patentes e 

Propriedade Intelectual

Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

adquirir conhecimentos em sistemas de 
controle acadêmico Treinamento regularmente 

instituído
Ingresso de estudantes e os 
sistemas acadêmicos

Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Adquirir conhecimentos específicos 
relacionados à comunicação e suas 
linguagens



Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Gestão da qualidade Aprovado

Aprovado

Aprovado

Adquirir conhecimentos integrado das áreas 
de Almoxarifado e Patrimônio Público 
(movimentação de materiais de consumo e 
permanente)

Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Adquirir conhecimentos para assistência ao 
aluno nas áreas: física, psicológica e social

Assistência ao aluno nas 
áreas física, psicológica e 
social

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Controle emocional

Adquirir conhecimentos para atuar com o 
bem-estar social, planejando projetos e 
programas sociais

Adquirir conhecimentos relacionados à 
linguagem de sinais - LIBRAS Treinamento regularmente 

instituído
Aprimoramento na 
comunicação de Surdo

Comunicação interpessoal; Orientação 
ao cidadão; Contribuição técnico-
profissional; Comunicação efetiva

Adquirir conhecimentos relativos à gestão 
orçamentária e financeira na administração 
pública

Planejamento;
Gerenciamento de políticas;
Análise de problemas;
Gestão da qualidade



Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Melhoria contínua de processos Aprovado

Adquirir conhecimentos sobre a avaliação dos 
cursos feitas pelo MEC Horário especial de 

estudante

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Adquirir conhecimentos sobre a relação entre 
as instituições federais de ensino e as 
fundações de apoio

Planejamento;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos

Adquirir conhecimentos sobre contabilidade 
aplicada ao setor público 



Licença-capacitação Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Adquirir conhecimentos sobre Gestão da 
Qualidade Gestão da qualidade no 

Serviço Público

Liderança eficaz;
Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Comunicação interpessoal;
Negociação;
Orientação ao cidadão;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Adquirir conhecimentos sobre Gestão de 
Riscos no serviço público

Liderança eficaz;
Planejamento;
Tomada de decisão para gestores;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos



Aprovado

TESOURO GERENCIAL Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Planejamento Aprovado

Aprovado

Adquirir conhecimentos sobre Gestão de 
Riscos no serviço público Treinamento regularmente 

instituído

Planejamento;
Resolução de problemas;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Adquirir conhecimentos sobre gestão 
econômica e financeira de uma empresa

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Adquirir conhecimentos sobre Licitação Treinamento regularmente 
instituído

Curso Licitação, Contratação 
Direta, Pregão e SRP

Adquirir conhecimentos sobre Licitação

Formação de Pregoeiros em 
Pregão Presencial e 
Eletrônico – Com prática no 
computador

Adquirir conhecimentos sobre Licitação, para 
atender às necessidades de curto e médio 
prazo que frequentemente surgem nas 
atividades do Departamento de Infraestrutura 
e Manutenção.

Trabalho em equipe;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos



Aprovado

Planejamento Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Aprovado

Liderança eficaz Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Adquirir formação geral e humanística Treinamento regularmente 
instituído

Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Ampliação do conhecimento na área de 
administração e gestão pública

Ampliar a Produtividade em Tecnologia da 
Informação

ampliar as habilidades de resolução de 
conflitos Gestão do desenvolvimento de 

pessoas

ampliar as habilidades dos servidores em 
gestão e liderança Horário especial de 

estudante
Capacitação para novos 
gestores

ampliar as habilidades na área técnica e de 
ensino Inventor introdução a 

modelagem de sólidos

Ampliar conhecimento acadêmico na área de 
Pedagogia, educação profissional e áreas 
afins Treinamento regularmente 

instituído

Aprimoramento Pedagógico 
para Profissionais do Ensino 
Técnico

Relações institucionais;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos



Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Inovação Aprovado

Inovação Aprovado

Educação e Sociedade Aprovado

Curso de Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Ampliar conhecimento acadêmico na área de 
tecnologia digital, tecnologia da informação e 
comunicação Treinamento regularmente 

instituído

Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Criatividade

Ampliar conhecimento acadêmicos na área 
da educação, bem como desenvolver 
habilidades no que diz respeito à pesquisa 
em educação .

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado através de 
programa de pós-graduação

Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Melhoria contínua de processos

Ampliar conhecimento acadêmicos na área 
da educação, bem como desenvolver 
habilidades no que diz respeito à pesquisa 
em educação . Horário especial de 

estudante

Ampliar conhecimento e habilidades na área 
da eletrotécnica (manutenção de 
equipamentos, conhecimento das normas e 
inovação)

ampliar conhecimento na perspectiva do 
ensino e do aprender

Ampliar conhecimento profissional no âmbito 
da Educação e Políticas Sociais

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Visão estratégica;
Melhoria contínua de processos

Ampliar conhecimentos



Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Ampliar conhecimentos
Contabilidade com Foco na 
Gestão da Informação 
Contábil

Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos

Ampliar conhecimentos acadêmicos em 
Educação, Gestão e Políticas Públicas

Liderança eficaz;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Resolutividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Ampliar conhecimentos acadêmicos em 
Educação Profissional e áreas afins Treinamento regularmente 

instituído

Ampliar conhecimentos acadêmicos em 
gestão de pessoas e gestão de conflitos Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Análise de problemas;
Tomada de decisão;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Ampliar conhecimentos acadêmicos na área 
da Ciência da Computação, TI, Informática e 
áreas afins

Ampliar conhecimentos acadêmicos na área 
da Ciência da Computação, TI, Informática e 
áreas afins Construção de Redes;

Contribuição técnico-profissional

Ampliar conhecimentos acadêmicos na área 
da saúde e segurança do trabalho e áreas 
afins

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Mestrado em Arquitetura e 
Urbanismo - UFAL



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Comunicação interpessoal Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Licenciatura Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Ampliar conhecimentos acadêmicos na área 
da saúde e segurança do trabalho e áreas 
afins Mestrado em Pesquisa em 

Saúde

Ampliar conhecimentos acadêmicos na área 
das Ciências da Computação, Tecnologia da 
Informação-TI e Governança Treinamento regularmente 

instituído

Construção de Redes;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Uso de TIC

Ampliar conhecimentos acadêmicos nas 
diversas áreas da Docência Horário especial de 

estudante

Ampliar conhecimentos acadêmicos nas 
diversas áreas da Docência

Ampliar conhecimentos e habilidades 
concernentes à educação, a inclusão e a 
acessibilidade

Ampliar conhecimentos em Educação 
Profissional e Tecnológica Treinamento regularmente 

instituído

Ampliar conhecimentos em gestão de riscos e 
controles internos, normas internacionais de 
auditoria com ênfase nas normas do IIA

Planejamento;
Gestão da participação cidadã;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade



Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Incentivo financeiro Melhoria contínua de processos Aprovado

Incentivo financeiro Melhoria contínua de processos Aprovado

Ampliar conhecimentos e práticas em 
Educação Inclusiva Treinamento regularmente 

instituído

Educação Profissional e 
Inclusão: da sala de aula ao 
mundo do trabalho

Resolução de problemas;
Gerenciamento de políticas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Ampliar conhecimentos, habilidades e 
atitudes condizentes com um profissional 
capacitado para atuar em Educação

Planejamento;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Gestão da qualidade

Ampliar conhecimentos na área de 
Administração, Biblioteconomia, Educação, 
Políticas Públicas ou áreas afins

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Gestão da qualidade

Ampliar conhecimentos na área de 
Administração e Educação Comunicação efetiva;

Análise de problemas

Ampliar conhecimentos na área de Direito 
Constitucional, Administrativo, Civil e 
Contratual

Ampliar conhecimentos necessários para 
contribuir com um ambiente escolar mais 
seguro, confortável e adequado para os 
discentes e doscentes



Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Incentivo financeiro Tomada de decisão Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

aposentadoria Melhoria contínua de processos Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Gerenciamento de políticas Aprovado

Ampliar conhecimento sobre os aspectos 
psicológicos da depressão e do suicídio Comunicação interpessoal;

Gestão da qualidade

Ampliar conhecimentos sobre métodos 
utilizados em bibliotecas

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Ampliar conhecimentos sobre Perícia  Médica 
Oficial (Médicos e equipe multiprofissional)

Curso Fundamentos do 
Subsistema Integrado de 
Atenção á Saude do servidor - 
SIASS

Ampliar conhecimentos sobre Planejamento 
Estratégico Treinamento regularmente 

instituído
Gestão do Planejamento 
Estratégico

Ampliar conhecimentos sobre Previdência e 
Aposentadoria Treinamento regularmente 

instituído

Ampliar e atualizar conhecimentos de 
legislação de pessoal

CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE 
DIREITO ADMINISTRATIVO 
OU ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA

Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Organização da rotina;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

ampliar e atualizar sobre assuntos de ensino 
e educação 



Visão estratégica Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Inovação Aprovado

Licença-capacitação Uso de TIC Aprovado

ampliar e inovar os métodos de gestão

ampliar habilidades de relacionamento com o 
público, comunicação eficaz/não violenta e 
gestão de conflitos Comunicação interpessoal;

Comunicação efetiva

Ampliar o conhecimento acadêmico nas 
diversas áreas do saber, relacionadas ao 
cargo do servidor.

ampliar o conhecimento/desempenho em 
relação a saúde escolar 

Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

ampliar o conhecimento do uso de 
ferramentas eletrônicas (editores de texto; 
planilhas eletrônicas; apresentações; etc) 

ampliar o conhecimento do uso de 
ferramentas eletrônicas (editores de texto; 
planilhas eletrônicas; apresentações; etc) Metodologias TCIs para 

ensino e pesquisa



Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Gerenciamento digital Aprovado

Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Ampliar os conhecimentos acadêmicos na 
área da Docência, Educação, Educação 
Profissional e áreas afins Treinamento regularmente 

instituído
Docência em Educação 
Profissional

Contribuição técnico-profissional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Ampliar os conhecimentos acadêmicos nas 
diversas áreas da docência

Ampliar os conhecimentos das ferramentas 
disponibilizadas no Tesouro Gerencial Treinamento regularmente 

instituído

Curso Avançado do Tesouro 
Gerencial - Sistemas de 
Consultas Financeiras do 
Governo.

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Ampliar os conhecimentos das ferramentas 
disponibilizadas no Tesouro Gerencial Treinamento regularmente 

instituído
TESOURO GERENCIAL 
PARA INICIANTES

Ampliar os conhecimentos na Gestão da 
Segurança da Informação

Análise de Balancete no Siafi para o 
Encerramento do Exercício com 
apresentação de Relatórios do Tesouro 
Gerencial. Treinamento regularmente 

instituído

Aperfeiçoamento e atualização de 
conhecimentos em Educação Participação em Cursos ou 

Afins



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Melhoria contínua de processos Aprovado

Aperfeiçoamento e capacitação para 
utilização de ferramentas que contribuem 
para o processo ensino - aprendizagem e a 
formação do profissional técnico mecânico de 
modo a atender a pesquisa, ensino e 
extensão sob a óptica da inovação 
tecnológica Treinamento regularmente 

instituído

Produção Mecânica - 
Processo de Fabricação. 
Integração entre 
CAD/CAE/CAM

Aperfeiçoamento e capacitação para 
utilização de ferramentas que contribuem 
para o processo ensino - aprendizagem e a 
formação do profissional técnico mecânico de 
modo a atender a pesquisa, ensino e 
extensão sob a óptica da inovação 
tecnológica Treinamento regularmente 

instituído

A interdisciplina para a 
melhoria da Qualidade do 
Ensino Técnico

Aperfeiçoamento em Administração Pública e 
Controladoria Curso na área de gestão 

púbica



Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Educação Étnico Racial Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aperfeiçoamento na área de contratação 
pública Treinamento regularmente 

instituído

CONTRATAÇÕES DE 
TERCEIRIZAÇÃO EM FOCO - 
QUESTÕES POLÊMICAS, 
ATUAIS E APLICADAS DOS 
SERVIÇOS COM MÃO DE 
OBRA EXCLUSIVA

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Negociação;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aperfeiçoamento na área de Higiene 
Ocupacional Treinamento regularmente 

instituído

Aperfeiçoamento para discussão e debate 
acerca das Relações Raciais na Educação e 
Educação Étnico Racial

Aperfeiçoar a aplicação dos serviços relativos 
a Técnicas Laboratoriais

Aperfeiçoar conhecimento em contratações 
de TIC

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Aperfeiçoar conhecimento na área de 
patrimônio público

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade



Aprovado

Desenvolvimento profissional Aprovado

Planejamento Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Desenvolvimento sustentável Análise de problemas Aprovado

mestrado profissional Aprovado

Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aperfeiçoar conhecimento na área de 
Programação de Computadores

Tomada de decisão para gestores;
Gerenciamento digital;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Resolutividade;
Melhoria contínua de processos

Aperfeiçoar conhecimento na área de 
reciclagem Treinamento regularmente 

instituído

Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos

Aperfeiçoar conhecimento na área de 
transportes

Aperfeiçoar conhecimentos em ciência e 
pesquisa

Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Melhoria contínua de processos

Aperfeiçoar conhecimentos em Meio 
Ambiente

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
administração e contabilidade. Treinamento regularmente 

instituído

Liderança eficaz;
Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Negociação;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Ciências da Informação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país



Gestão da qualidade Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Acessibilidade - Pisos Táteis Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Comunicação efetiva Aprovado

Curso de Higiene Ocupacional Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Desenvolvimento Pessoal e Psicologia 
Positiva

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Educação e Ensino

Planejamento;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Engenharia Civil Sistema de abastecimento de 

água Potável

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
inclusão social e acessibilidade

Planejamento;
Gestão da participação cidadã;
Inovação;
Criatividade

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Matemática

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Aperfeiçoar conhecimentos na área de Redes 
de computadores Treinamento regularmente 

instituído
Treinamento em Redes de 
Computadores

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Tecnologia da Informação

Aperfeiçoar conhecimentos na área de 
Tecnologia da Informação e Comunicação

Aperfeiçoar conhecimentos sobre Higiene 
Ocupacional. Treinamento regularmente 

instituído



Aprovado

Licença-capacitação Organização da rotina Aprovado

Curso da Lei 8.112 Aprovado

Organização da rotina Aprovado

Licença-capacitação Legislação/Ética Aprovado

Liderança eficaz Aprovado

Aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos na 
área de Gestão de Pessoas

Congresso Nacional de 
Recursos Humanos - 
CONARH

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos na 
área de Gestão de Pessoas

Gestão de pessoas ou gestão 
de tempo ou gestão de 
equipes

Aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos na 
área de Gestão de Pessoas Treinamento regularmente 

instituído

Orientação ao cidadão;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Aperfeiçoar o conhecimento na área da 
Administração Pública

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Aperfeiçoar o conhecimento na área da 
Administração Pública Gestão do desenvolvimento de 

pessoas

aperfeiçoar o nível educacional e a 
capacidade gerencial 



Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Aperfeiçoar os conhecimentos em 
Biblioteconomia

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aperfeiçoar os conhecimentos em Gestão de 
Recursos Humanos Treinamento regularmente 

instituído

Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Construção de Redes;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Incentivo financeiro Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de 
contratos

Contratações de Terceirização 
em foco - Questões 
Polêmicas, Atuais e Aplicadas 
dos Serviços com Mão de 
Obra Exclusiva

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Negociação;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de 
contratos

Completo de Licitação e 
Contratos para Formação de 
Gestores nas Contratações 
Públicas

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de 
contratos

Gestão e Fiscalização de 
Contratos, Instrumentos de 
Controle e Encerramento dos 
Contratos de acordo com a 
nova IN 05/2017 MPOG

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade



Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de 
contratos

Seminário Nacional: 
Alterações e Aditivos aos 
Contratos Administrativos

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Negociação;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de 
gestão e Planejamento Treinamento regularmente 

instituído

Planejamento;
Tomada de decisão para gestores;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Aperfeiçoar práticas de análise, planejamento 
e gerenciamento de infraestrutura de TI 
utilizando DevOPS Treinamento regularmente 

instituído

Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Aprender a estimar o impacto sobre a 
agricultura na hipótese de redução do uso de 
defensivos agrícolas Gerenciamento da mudança;

Contribuição técnico-profissional

Aprender a gerar relatórios no DW Extrator Treinamento regularmente 
instituído



Gerenciamento digital Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprender a utilizar as ferramentas em 
Tecnologia da Informação Treinamento regularmente 

instituído
Gestão de Serviços de 
Tecnologia da Informação

Aprender a utilizar ferramentas e técnicas 
para otimização do uso do tempo e para 
priorização de atividades Treinamento regularmente 

instituído

Desenvolvimento de 
habilidades com ferramentas 
digitais

Gerenciamento digital;
Uso de TIC

Aprender a utilizar o software REVIT para 
aplicar nas diversas áreas de atuação  dos 
docentes, discentes, técnicos administrativos 
e gestores com o intuito de implantar a 
tecnologia BIM na instituição

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Construção de Redes;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Aprender como estabelecer indicadores e 
como gerir processos com o auxílio de 
indicadores Treinamento regularmente 

instituído
MBA em Gerenciamento de 
Projetos

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Aprender excel básico e avançado Treinamento regularmente 
instituído

Trabalho com planilhas do 
Excel para a organização, o 
armazenamento e o 
compartilhamento de dados

Gerenciamento digital;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina

Aprender o processo de restauração de livros Treinamento regularmente 
instituído



Curso de inglês Comunicação interpessoal Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprender outra  língua - Inglês Treinamento regularmente 
instituído

Aprender outra  língua - Inglês Afastamento para estudo 
ou missão no exterior

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade

Aprender sobre execução do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) em 
Institutos Federais a fim de aplicar no campus 
propiciando a oferta de alimentação gratuita e 
saudável aos estudantes

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gerenciamento de políticas;
Melhoria contínua de processos

Aprender sobre métodos e equipamentos 
utilizados para otimizar a eficiência no 
atendimento aos estudantes com 
necessidades especiais Horário especial de 

estudante

Planejamento;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Aprovado

Aprovado

Agricultura Biodinâmica Aprovado

Aprovado

Aprovado

Gestão da qualidade Aprovado

Aprender técnicas simples e eficazes para 
melhorar a Qualidade de Vida no Trabalho, 
compreendendo técnicas de mini-
diagnósticos de QVT, elaboração de políticas 
e programas. Treinamento regularmente 

instituído

Curso: Elaboração e Gestão 
de Programas de Qualidade 
de Vida no Trabalho na 
Administração Pública.

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

aprimoramento de habilidades de Gestão 
Liderança eficaz;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aprimoramento em Agricultura Biodinâmica
Resolução de problemas;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Aprimoramento em agricultura sintrópica: 
implantação e manejo de sistemas 
agroflorestais Sistemas agroflorestais 

sintrópicos

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aprimoramento em Fitoterapia - Usos das 
plantas e manipulação de fitoterápicos

Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade

aprimoramento em planilhas eletrônicas  
curso de planilhas eletrônicas 



Sistemas Agroflorestais Aprovado

Aprovado

Controle emocional Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Comunicação efetiva Aprovado

Comunicação interpessoal Aprovado

Aprovado

Aprimoramento em Sistemas Agroflorestais

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aprimoramento na área de Mecânica 
Industrial / Aprimoramento em educação 
pública Bacharelado em Ciências 

Econômicas

Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Gestão da qualidade

aprimoramento no atendimento de Saúde 
Mental dos alunos 

Aprimorar a atuação na aplicação dos 
serviços relativos a saúde Pós Graduação e Formação 

em  práticas Integrativas

Resolução de problemas;
Proatividade;
Resolutividade;
Tomada de decisão

Aprimorar a comunicação institucional para 
melhorar o diálogo com servidores, 
estudantes e o público externo.

Aprimorar a comunicação interpessoal

Aprimorar a habilidade e a atitude de 
proporcionar ambiente de trabalho aberto a 
iniciativa, a sugestões e ao diálogo Treinamento regularmente 

instituído
Criatividade e iniciativa no 
trabalho em equipe 

Inovação;
Criatividade;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Melhoria contínua de processos Aprovado

Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

extrator de dados e DW Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Aprimorar as ações de formação continuada 
de professores -Didática para Facilitadores de 
Aprendizagem Treinamento regularmente 

instituído

Metodologias ativas 
relacionadas a processos de 
ensino-aprendizagem

Aprimorar as ações de monitoramento dos 
indicadores institucionais

Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Gestão da qualidade

Aprimorar as competências, habilidades e 
atitudes relativas a atuação na área de 
Educação; Administração/ Gestão e/ou 
Relações Internacionais Proatividade;

Contribuição técnico-profissional

Aprimorar as competências, habilidades e 
atitudes relativas a atuação na área de 
Educação; Administração/ Gestão e/ou 
Relações Internacionais Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Aprimorar as competências, habilidades e 
atitudes relativas a atuação na área de 
Educação; Administração/ Gestão e/ou 
Relações Internacionais

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Aprimorar as habilidades em Redação Oficial Treinamento regularmente 
instituído



Aprovado

Incentivo financeiro CONFAEB Aprovado

Aprovado

Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Aprovado

Mestrado em T.I. Uso de TIC Aprovado

Aprimorar as habilidades interpessoais e  de  
liderança Treinamento regularmente 

instituído
Aprimorar relações 
interpessoais e liderança

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Aprimorar conhecimento acadêmico na área 
de artes Contribuição técnico-profissional;

Criatividade

Aprimorar conhecimento de gestão e 
fiscalização de contratos administrativos Treinamento regularmente 

instituído
Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Aprimorar conhecimento de gestão e 
fiscalização de contratos administrativos para 
conferir corretamente as obrigações 
trabalhistas decorrentes de contratos 
administrativos. 

Planejamento;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Aprimorar conhecimento em área de gestão 
pública Treinamento regularmente 

instituído

Aprimorar conhecimento na área de Sistemas 
Agroflorestais

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade

Aprimorar conhecimentos e desenvolver 
competências em Gestão de Tecnologia da 
Informação Treinamento regularmente 

instituído



Incentivo financeiro Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Inovação Aprovado

Aprovado

Aprimorar conhecimentos e desenvolver 
competências na aplicação de modelagem da 
informação da construção - BIM

PROJETO HIDRÁULICO 
PREDIAL - TEORIA E 
PRÁTICA

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Análise de problemas

Aprimorar conhecimentos e desenvolver 
competências na aplicação de modelagem da 
informação da construção - BIM Curso de Revit Oficial 

Autodesk

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

Aprimorar conhecimentos em Gestão e 
fiscalização de contratos administrativos Treinamento regularmente 

instituído

Gestão de contratos 
administrativos com foco em 
Comissões de Reequilíbrio 
Econômico-Financeiro. 

Planejamento;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Trabalho em equipe;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

aprimorar conhecimentos em novas 
tecnologias para o Ensino 

Aprimorar conhecimentos em orçamento de 
obras. 

Planejamento;
Tomada de decisão para gestores;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprimorar conhecimentos ligados às técnicas 
laboratoriais Treinamento regularmente 

instituído

Planejamento;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional

Aprimorar conhecimentos na área de 
Elaboração de Indicadores e desempenho 
institucional Treinamento regularmente 

instituído
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aprimorar conhecimentos na área de meio 
ambiente e sustentabilidade Treinamento regularmente 

instituído
Inovação;
Criatividade

Aprimorar conhecimentos práticos e teóricos 
sobre Termos de Execução Descentralizada 
e instrumentos congêneres Treinamento regularmente 

instituído

Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos

Aprimorar conhecimentos relacionados a 
linguagem e a redação de documentos 
oficiais Treinamento regularmente 

instituído
Relações institucionais;
Comunicação efetiva

Aprimorar conhecimentos relacionados às 
normas que regem a Administração Pública Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Planejamento;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Aprimorar conhecimentos sobre as 
manifestações patológicas nos diversos 
sistemas construtivos

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Licença-capacitação General English Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprimorar conhecimentos sobre o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal 
(Moodle)

Aprimorar conhecimentos sobre o Ambiente 
Virtual de Aprendizagem do Instituto Federal 
(Moodle) Horário especial de 

estudante

Aprimorar fluência oral e competências de 
leitura e escrita em língua estrangeira

Relações institucionais;
Construção de Redes;
Gerenciamento da mudança;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aprimorar os conhecimentos acerca da 
identificação de patologias na estrutura física 
do campus (problemas, falhas ou defeitos na 
estrutura do concreto armado, tesouras, 
instalações elétricas e hidrossanitárias)



Aprovado

Curso de Orçamento Público Visão estratégica Aprovado

Aprovado

Trabalho em equipe Aprovado

Incentivo financeiro Análise de problemas Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprimorar os conhecimentos e as habilidades 
voltadas para função de Enfermeiro Treinamento regularmente 

instituído

Liderança eficaz;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Construção de Redes;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Criatividade

Aprimorar os conhecimentos em 
Contabilidade e Orçamento Público Treinamento regularmente 

instituído

Aprimorar os conhecimentos em Edição e 
Mixagem Horário especial de 

estudante
Produção de vídeos e 
Podcasts

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Uso de TIC;
Criatividade

Aprimorar os conhecimentos em Educação - 
Docencia e ensino superior Treinamento regularmente 

instituído
Especialização em Docência 
na Educação Profissional

Aprimorar os conhecimentos em Educação 
para fortalecer o ensino, pesquisa e extensão

Aprimorar  os conhecimentos em extensão 
Universitária Treinamento regularmente 

instituído



Gestão de mídias sociais Aprovado

Informática básica Aprovado

Licença-capacitação Excel/Word Organização da rotina Aprovado

Aprovado

Doutorado em matematica Aprovado

Licença-capacitação CONBRAN 2020 Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprimorar os conhecimentos em Gestão de 
Redes Sociais Treinamento regularmente 

instituído

Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Comunicação efetiva;
Criatividade

Aprimorar os conhecimentos em Informática Treinamento regularmente 
instituído

Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Melhoria contínua de processos

Aprimorar os conhecimentos em Informática

Aprimorar os conhecimentos em Legislação, 
especialmente na Lei 8112/90 Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Gestão da qualidade

Aprimorar os conhecimentos em Matemática

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Resolução de problemas;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Criatividade

Aprimorar os conhecimentos em Nutrição 
Clínica e Esportiva Funcional Proatividade;

Contribuição técnico-profissional

Aprimorar os conhecimentos em Saúde e 
Segurança do Trabalho

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Visão estratégica;
Resolutividade;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade



Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Especialização em Zoologia Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprimorar os conhecimentos em Saúde e 
Segurança do Trabalho Horário especial de 

estudante

Curso de pós graduação 
pesquisa em saúde, em nível 
profissional

Planejamento;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Melhoria contínua de processos

Aprimorar os conhecimentos em Saúde e 
Segurança do Trabalho Treinamento regularmente 

instituído

Aprimorar os conhecimentos na área da 
Biologia

Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade;
Tomada de decisão

Aprimorar os conhecimentos na área da 
Biologia

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Diversidade Biológica e 
Conservação nos Trópicos 

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade

Aprimorar os conhecimentos na área de 
Gestão de Pessoas, de conflitos e liderança Treinamento regularmente 

instituído

Treinamento em gestão de 
tempo, gestão de recursos e 
controle organizacional

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva



Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Curso sobre saúde mental Aprovado

Proatividade Aprovado

Aprimorar os conhecimentos na área de 
Gestão de Pessoas, de conflitos e liderança

Liderança eficaz;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade;
Tomada de decisão;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Aprimorar os conhecimentos na área de 
legislação e normas (TCU)

Resolução de problemas;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aprimorar os conhecimentos na área de 
Recursos Hídricos

Aprimorar os conhecimentos na área de 
saúde mental e física Treinamento regularmente 

instituído
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Aprimorar os conhecimentos na área médica
Congresso Multidisciplinar da 
Santa Casa de Misericórdia 
de Maceió



Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Educação Inclusiva Contribuição técnico-profissional Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Aprimorar os conhecimentos sobre Designer 
de Imagens (edição, diagramação, 
áudiovisual) Treinamento regularmente 

instituído
ILUSTRATOR, PHOTOSHOP 
E INDESIGN

Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Aprimorar os conhecimentos sobre Educação 
Inclusiva e Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem Treinamento regularmente 

instituído

Curso para Docentes: 
Metodologias para o ensino 
com alunos surdos

Aprimorar os conhecimentos sobre Educação 
Inclusiva e Transtornos Globais do 
Desenvolvimento e da Aprendizagem

Aprimorar os conhecimentos sobre o conjunto 
de normas que dizem respeito a conduta dos 
servidores dentro de seu serviço (Código de 
Ética)

Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Orientação ao cidadão;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Aprimorar os conhecimentos técnicos 
específicas do cargo Treinamento regularmente 

instituído

CONGRESSO BRASILEIRO 
DE BIBLIOTECONOMIA E 
DOCUMENTAÇÃO

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Cole - Unicampi Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Aprovado

Liderança eficaz Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprofundar conhecimentos na área de 
currículos e aprendizagem

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Curso de Pós-Graduação 
Stricto Sensu - Doutorado

Aprofundar conhecimentos na área de 
currículos e aprendizagem; além de defender 
meu doutorado em 2021 Gestão do desenvolvimento de 

pessoas

ATENDIMENTO EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO - EDUCAÇÃO ESPECIAL 
E INCLUSIVA

ATENDIMENTO 
EDUCACIONAL 
ESPECIALIZADO - 
EDUCAÇÃO ESPECIAL E 
INCLUSIVA

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Atualização metodologias de ensino

Comunicação interpessoal;
Proatividade;
Comunicação efetiva;
Criatividade

Atualização no setor de Compras.

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

atualizar conhecimento na área de gestão de 
pessoas, especificamente em temas voltados 
à liderança 

Atualizar conhecimentos acerca de 
procedimentos bibliotecários Normalização Documentária: 

enfoque na ABNT



Incentivo financeiro Curso Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Atualizar conhecimentos em Ciência da 
Informação.

Atualizar conhecimentos em Ciência Sociais Treinamento regularmente 
instituído

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Orientação ao cidadão;
Gerenciamento de políticas;
Construção de Redes;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Criatividade;
Tomada de decisão

Atualizar conhecimentos em tecnologias de 
redes de computadores e políticas públicas 
relacionadas a Tecnologia da Informação e 
suas inovações. Treinamento regularmente 

instituído
Capacitação em Redes de 
Computadores

Construção de Redes;
Contribuição técnico-profissional

Atualizar conhecimentos em temáticas de 
gênero, cultura e sexualidade. Treinamento regularmente 

instituído

Relações institucionais;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Comunicação efetiva;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Licença-capacitação Comunicação interpessoal Aprovado

Aprovado

Congresso de Clínia Médica Proatividade Aprovado

Aprovado

Atualizar conhecimentos na área da 
olericultura e plantas medicinais - novas 
tecnologias, sustentabilidade da produção e 
organização das cadeias produtivas 56º Congresso Brasileiro de 

Olericultura
Atualizar conhecimentos na área da 
psicologia.

Atualizar conhecimentos na área de 
etnobiologia, plantas medicinais, destilação 
de óleos essencias - Tecnologias utilizadas, 
desenvolvimento e cadeias produtivas

Construção de Redes;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos

Atualizar conhecimentos na área médica

Atualizar conhecimentos relativos aos 
instrumentos de planejamento, orçamento, 
administração financeira e compras, no 
âmbito da Administração Pública Treinamento regularmente 

instituído
Planejamento;
Análise de problemas



Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Inovação Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Atualizar conhecimentos sobre Direito Digital 
ou Direito e  Tecnologia ou Direito e Novas 
Tecnologias de internet, novas ferramentas 
disponíveis no mercado, provedores de 
acesso,  normas e leis relacionadas ao 
acesso a internet.

Atualizar conhecimentos sobre educação 
híbrida, blended learning e/ou tecnologias 
digitais na educação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Educação 
Matemática e Tecnológica

Atualizar conhecimentos sobre novas 
tecnologias de internet, novas ferramentas 
disponíveis no mercado, provedores de 
acesso,  normas e leis relacionadas ao 
acesso a internet.

avaliar e conhecer novos métodos de 
avaliação da aprendizagem Análise de problemas;

Gestão da qualidade

Boas Práticas na perspectiva da Educação 
Especial Inclusiva Treinamento regularmente 

instituído

Boas Práticas na perspectiva 
da Educação Especial 
Inclusiva



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

capacitação de servidores voltada a 
percepção de alunos depressivos ou com 
tendências depressivas, a fim de contribuir 
com ações que possam evita/reduzir casos 
no Campus 

Gerenciamento da mudança;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
PREGOEIROS

CAPACITAÇÃO E 
ATUALIZAÇÃO DE 
PREGOEIROS

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

capacitação em educação inclusiva e 
aprendizagem da pessoa com deficiência 

Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

capacitação em educação inclusiva e 
aprendizagem da pessoa com deficiência 
como também capacitação na área de 
conhecimento dos servidores da biblioteca

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Ciência da 
Informação

Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Gestão da qualidade

Capacitação em ferramenta computacional 
com o uso da tecnologia BIM - REVIT. Treinamento regularmente 

instituído

Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Formação Continuada - TICs Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

capacitação em gestão e fiscalização de 
contratos administrativos Treinamento regularmente 

instituído

Curso Gestão e Fiscalização 
de Contratos Administrativos: 
visão sistêmica

Capacitação em Higiene Ocupacional Treinamento regularmente 
instituído

Capacitação na área de Biotecnologia na 
Agropecuária Biotecnologia aplicada a 

agropecuária

Capacitação para aperfeiçoar as práticas de 
editoração

Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos

Capacitação para utilização das Tecnologias 
de Informação na Educação (TICs) Contribuição técnico-profissional;

Uso de TIC

Capacitar acerca da Formação de Pregoeiros 
- pregão eletrônico Treinamento regularmente 

instituído
Congresso Nacional de 
Pregoeiros

Capacitar  acerca da Gestão Orçamentária e 
Financeira Treinamento regularmente 

instituído

Curso Completo de Execução 
Orçamentária e Financeira no 
Siafi / Siafiweb

Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Capacitar acerca da Higiene Ocupacional



Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitar acerca da integridade pública em 
consonância com as normas vigentes da 
CGU e do TCU

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar acerca da Legislação Aplicada à 
Gestão de Pessoas - Lei nº 8112/90 e 
Legislação Complementar Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar acerca da Legislação Aplicada à 
Gestão de Pessoas - Lei nº 8112/90 e 
Legislação Complementar Introdução a Crimes contra a 

Administração Pública

Capacitar acerca da Legislação de Pessoal e 
o SIAPE como Instrumento de Gestão Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar acerca de HIGIENE 
OCUPACIONAL



Contribuição técnico-profissional Aprovado

ORÇAMENTO PÚBLICO Planejamento Aprovado

Planejamento Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Comunicação interpessoal Aprovado

Capacitar acerca de perícias de insalubridade 
e periculosidade

Capacitar  acerca do Orçamento Público: 
elaboração e execução Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar  acerca do Orçamento Público: 
elaboração e execução Execução Orçamentária, 

Financeira e Contábil

Capacitar acerca dos Sistemas Eletrônicos de 
Compras

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Tomada de decisão

Capacitar  área de auditoria do setor público
COBACI - Congresso 
Brasileiro de Auditoria e 
Controle Interno

Planejamento;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Capacitar área de comunicação (atendimento 
ao público) Treinamento regularmente 

instituído
QUALIDADE NO 
ATENDIMENTO

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Trabalho sobre pressão;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Análise de problemas;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar e aperfeiçoar os conhecimentos em 
Ambiente e Desenvolvimento Capacitação no Processo 

Administrativo Federal
Orientação ao cidadão;
Organização da rotina

Capacitar e aprimorar a forma de atender ao 
público Treinamento regularmente 

instituído



Licença-capacitação Aprovado

Incentivo financeiro CONEPI Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Resolução de problemas Aprovado

Capacitar e aprimorar a forma de atender ao 
público

Capacitação na Qualidade no 
Atendimento Aplicada ao 
Serviço Público

Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Gerenciamento de políticas;
Construção de Redes;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Capacitar e aprimorar os conhecimentos para 
melhorar o desempenho das atividades

Inovação;
Uso de TIC;
Criatividade

Capacitar e aprimorar os conhecimentos para 
melhorar o desempenho das atividades

Capacitação no Direito 
Administrativo e Princípios da 
Administração Pública

Gestão da participação cidadã;
Orientação ao cidadão;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Capacitar em administração Pública e 
Controladoria

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país



Aprovado

Lei de Estágio Gestão da qualidade Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Bioconstrução Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitar  em ajustes firmados com 
fundações de apoio - aspectos juridicos e 
jurisprudencia do TCU

Negociação;
Relações institucionais;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Capacitar em análise e melhoria de 
Processos Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar em áreas com relação a 
assistência a saúde dos estudantes 

Planejamento;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Construção de Redes;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Controle emocional

CAPACITAR EM AVERBAÇÃO DE TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO CURSO DE AVERBAÇÃO DE 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar em Bioconstrução

Capacitar  em Ciências Humanas,Ciências da 
Natureza,Linguagens, Códigos, Matemática e 
suas Tecnologias Treinamento regularmente 

instituído
Curso de treinamento em 
diferentes técnicas analíticas

Capacitar em Coaching Treinamento regularmente 
instituído



GESTÃO TRIBUTÁRIA Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Análise de problemas Aprovado

Comunicação efetiva Aprovado

Aprovado

Aprovado

Capacitar em conhecimentos de tributação, 
tesouro gerencial, contábeis e gestão 
financeira e orçamentária Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar em Curso de Desenho Instrucional Treinamento regularmente 
instituído

Curso Na área de Design de 
Interiores

Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Criatividade

Capacitar em Curso de Planilhas Eletrônicas, 
Edição Adobe After Effects CC 2019, Linux, 
Office, Windows Treinamento regularmente 

instituído

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Melhoria contínua de processos

Capacitar  em desenvolvimento de políticas 
educacionais

A UBERIZAÇÃO DO 
TRABALHO DOCENTE: 
RECONFIGURAÇÃO DAS 
CONDIÇÕES DO TRABALHO 
EM TEMPOS DE 
FLEXIBILIZAÇÃO TOTAL

Capacitar em Edição de vídeos Edição de vídeos para vídeo 
aulas

Capacitar em educação inclusiva Treinamento regularmente 
instituído

Liderança eficaz;
Planejamento;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Criatividade

Capacitar em educação inclusiva

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Mestrado em Educação com 
Enfoque em Educação 
Especial e Inclusiva

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Gestão e liderança Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Capacitar em Gestão de Contratos de 
Serviços e Suprimentos

Capacitar em Gestão e Liderança

Planejamento;
Gerenciamento de políticas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar em Gestão e Planejamento da 
Cadeia de Suprimentos

Planejamento;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Capacitar em Gestão Orçamentária Treinamento regularmente 
instituído

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Capacitar  em Gestão para Resultados 
Planejamento;
Visão estratégica;
Análise de problemas

Capacitar  em Gestão pública Capacitação em Gestão 
pública

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Capacitar em Governança e Gestão de 
Riscos Treinamento regularmente 

instituído
Governança e Gestão de 
Riscos

Liderança eficaz;
Resolução de problemas;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos



Aprovado

Tomada de decisão Aprovado

Aprovado

Orientação escolar Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitar em Habilidades Interpessoais no 
trabalho

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Gestão da participação cidadã;
Orientação ao cidadão;
Gerenciamento da mudança;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar em linguagem python

Capacitar em monitoramento e em avaliação 
de projetos Gestão do desenvolvimento de 

pessoas

Capacitar em orientação escolar

Comunicação interpessoal;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Controle emocional

Capacitar em planejamento, orçamento, 
administração financeira e compras no âmbito 
da Administração Pública - com estudo de 
casos Treinamento regularmente 

instituído



Aprovado

Saúde mental Controle emocional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

SIAFI Operacional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Capacitar em preparação de materiais 
didáticos, instrucionais e de ensino.

Liderança eficaz;
Planejamento;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Capacitar em Prevenção e promoção da 
saúde mental Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar em regime de previdência, e 
averbação de tempo de contribuição Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Capacitar em SIAFI OPERACIONAL e 
SIAFIWEB Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar em SIAFIWEB e retenções 
tributárias e previdenciárias Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Visão estratégica;
Organização da rotina

Capacitar em técnica de adubação.

Capacitar na área da saúde (qualidade de 
vida no trabalho, perícia, saúde do servidor, 
dentre outras áreas específicas dos 
profissionais de saúde) Qualidade de Vida no 

Trabalho e Perícia Oficial

Visão estratégica;
Análise de problemas;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Capacitar na área de Design Gráfico Feira comunicação/área 
grafica/impressão

Planejamento;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Capacitar na área de normas relativas à 
gestão de documentos de arquivos Treinamento regularmente 

instituído

Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Capacitar na área de Secretariado Treinamento regularmente 
instituído

Capacitar na área dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência

Capacitar  nas práticas de gestão Treinamento regularmente 
instituído

Curso para formação de 
lideres, autoconhecimento e 
inteligencia emocional

Liderança eficaz;
Planejamento;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Criatividade;
Controle emocional

Capacitar os docentes de Geografia acerca 
do uso de ferramentas do Sistema de 
Informações Geográficas (SIGs) Gestão do desenvolvimento de 

pessoas

capacitar os servidores no desenvolvimento 
de boas práticas na perspectiva da Educação 
boas Práticas na perspectiva da Educação 
Especial Inclusiva 

Contribuição técnico-profissional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Educação inclusiva Comunicação efetiva Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Gerenciamento digital Aprovado

capacitar os servidores no desenvolvimentos 
de boas práticas na perspectiva da educação 
inclusiva Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar para a Gestão e Apuração da Ética 
Pública Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

Capacitar para atuação no sistema Siape Treinamento regularmente 
instituído

Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

capacitar para atuar no sigaa Treinamento regularmente 
instituído

Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Capacitar para a utilização do Assentamento 
Digital Funcional (AFD) Treinamento regularmente 

instituído



- Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Capacitar para o desenvolvimento gerencial 
na administração pública Treinamento regularmente 

instituído

Liderança eficaz;
Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Comunicação interpessoal;
Negociação;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

capacitar para o uso do BIM (modelagem por 
informação), software Revit

Capacitar  para trabalhar com equipe Treinamento regularmente 
instituído

Formação para o trabalho em 
equipe

Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Comunicação efetiva

Capacitar para utilização do Módulo de Ações 
Judiciais do SIGEPE (Cadastramento Global 
e Tramitação) Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Proatividade Aprovado

Curso de Comprasnet Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Melhoria contínua de processos Aprovado

Aprovado

Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Análise de problemas Aprovado

Completo de Execução Orçamentária e 
Financeira no Siafi/SiafiWeb

 apresentação do Sistema 
Integrado de Administração 
Financeira do Governo 
Federal (Siafi), a atualização 
das rotinas de execução 
orçamentária e financeira

Comprasnet Gerenciamento de políticas;
Visão estratégica

Conformidade de Registro de Gestão Teoria 
e Estudos de Casos práticos na 
Administração Pública. Treinamento regularmente 

instituído
Capacitar os conformadores 
de gestão

conhecer as ferramentas didáticas e de 
avaliação disponíveis no SIGAA 

Conhecer estratégias para o melhor 
desenvolvimento do trabalho remoto. Noções básicas do trabalho 

remoto
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

conhecer meios de controlar a ansiedade no 
ambiente escolar, descobrir suas razões, 
melhorar a convivência 

Controle emocional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

conhecer novas metodologias, considerando 
as novas tecnologias como aliadas no 
processo de aprendizagem

Conhecer os principais temas relacionado às 
problemáticas contratuais.



Licitações Aprovado

Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Resolução de problemas Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Conhecer os princípios do direito público, 
dominando as leis de licitações e contratos, 
os princípios constitucionais mais 
importantes.

Planejamento;
Resolução de problemas;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Conhecimento sobre as práticas realizadas 
na administração pública para ampliação da 
consistência das informações de custos Treinamento regularmente 

instituído

Tomada de decisão para gestores;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

cursar o doutorado Horário especial de 
estudante

Curso de Acupuntura Auricular

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Contribuição técnico-profissional;
Controle emocional

Curso de capacitação em saúde escolar. Treinamento regularmente 
instituído

Curso de capacitação em 
saúde escolar.

Curso de conformidade contábil e análise das 
demonstrações contábeis Treinamento regularmente 

instituído

Capacitar os contabilistas que 
atuam na área de 
contabilidade do Ifal

Curso de desfazimento de bens Treinamento regularmente 
instituído

DESFAZIMENTO DE BENS 
NO SERVIÇO PUBLICO 
FEDERAL

Curso de Firewall PfSense Treinamento regularmente 
instituído

Curso de aperfeiçoamento 
profissional em Firewall 
PfSense

Construção de Redes;
Gerenciamento digital;
Uso de TIC

Curso de Higiene Ocupacional



Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Curso de planilhas eletrônicas Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitação servidores Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Mestrado em Educação Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

CURSO DE HIGIENE OCUPACIONAL CURSO DE HIGIENE 
OCUPACIONAL

Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas

Curso de Infraestrutura de TI Treinamento regularmente 
instituído

Infraestrutura de TI com 
Samba4, AD e File Server

Construção de Redes;
Gerenciamento digital;
Uso de TIC

Curso de planilhas eletrônicas Treinamento regularmente 
instituído

Curso Eficiência na Gestão Pública: Sistema 
de Custos Com a Elaboração de Planilhas. Treinamento regularmente 

instituído

Curso Prático de Elaboração de Notas 
Explicativas de Acordo com o MCASP - 
Aspectos Gerais e Específicos Previstos no 
MCASP e nas NBC TSP Treinamento regularmente 

instituído
Capacitação notas 
explicativas

Cursos diretamente relacionados a 
contabilidade, orçamento, finanças e gestão Treinamento regularmente 

instituído
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Cursos e treinamentos em Administração 
Pública e da Educação.

Resolução de problemas;
Uso de TIC;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Cuso de Especializaçâo em Higiene 
Ocupacional Curso de Especializaçâo em 

Higiene Ocupacional



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Gerenciamento de políticas Aprovado

Desenvolver a capacidade de avaliar uma 
instalação elétrica e sua documentação 
técnica (projeto). Utilizando-se de 
procedimento de inspeção e ensaios, 
visando: NR-10, certificação INMETRO. Treinamento regularmente 

instituído

(CIE-1) Conformidade das 
Instalações Elétricas de Baixa 
Tensão Parte 1 - 
Teórica/(CIE-2) Conformidade 
das Instalações Elétricas de 
Baixa Tensão Parte 2 - Prática 
(*)

Planejamento;
Contribuição técnico-profissional;
Tomada de decisão

Desenvolver a capacidade de pesquisa e de 
aplicação dos conhecimentos científicos à 
realidade da química Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Negociação;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Análise de problemas;
Criatividade

Desenvolver a capacidade de pesquisa e de 
aplicação dos conhecimentos científicos à 
realidade da química Treinamento regularmente 

instituído
Aplicação prática da química 
na tecnologia dos alimentos

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Desenvolver a capacidade de pesquisa e de 
aplicação dos conhecimentos científicos à 
realidade da química

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Encerramento de Doutorado 
(em andamento)

Desenvolver conhecimentos na Elaboração 
de Termos de Referência para Contratação 
de Bens e Serviços Treinamento regularmente 

instituído



Capacitação de servidores Contribuição técnico-profissional Aprovado

Comunicação efetiva Aprovado

Uso de TIC Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Oficina em mídias digitais Aprovado

Aprovado

Desenvolver conhecimentos sobre Planilha 
de Custos e Formação de Preços Conforme a 
IN 05/2017 Treinamento regularmente 

instituído

Desenvolver e aprimorar as habilidades de 
compreensão, oral, escrita e leitura, 
relacionadas ao aprendizado de idiomas 
estrangeiros Treinamento regularmente 

instituído

Desenvolver habilidades  com ferramentas 
tecnológicas   aplicáveis à educacao Treinamento regularmente 

instituído
Ferramentas Tecnológicas 
aplicadas ao ensino

desenvolver habilidades em Libras

Desenvolver habilidades relacionadas ao uso 
de ferramentas da tecnologia da informação Treinamento regularmente 

instituído

Uso de ferramentas para 
produção e edição de textos 
verbais e imagéticos

Gerenciamento digital;
Comunicação efetiva;
Uso de TIC

Desenvolver novas habilidades em 
tecnologias digitais, tecnologia da informação 
e comunicação Treinamento regularmente 

instituído

Relações institucionais;
Gerenciamento digital;
Comunicação efetiva;
Uso de TIC

desenvolvimento de habilidades para 
atendimento aos diversos públicos 

Comunicação interpessoal;
Comunicação efetiva;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade



Análise de problemas Aprovado

Análise de problemas Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Doutorado em Educação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Inovação Aprovado

Aprovado

Desenvolvimento em manutenção preventiva 
e corretiva dos equipamentos laboratoriais 

Desenvolvimento Sustentavel Treinamento regularmente 
instituído

doutorado Doutorado na área de Letras 
e Linguística

Doutorado Horário especial de 
estudante

Sociedade, Tecnologias e 
Políticas Públicas

Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Relações institucionais;
Gerenciamento de políticas;
Visão estratégica;
Resolutividade;
Gestão da qualidade

Doutorado em Educação Afastamento para estudo 
ou missão no exterior

Doutorado em Engenharia Civil e/ou 
Ambiental/Meio Ambiente

Doutorado em Ensino de Matemática Afastamento para estudo 
ou missão no exterior

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Visão estratégica;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Tomada de decisão



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Doutorado em matemática

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Planejamento;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Proatividade;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Criatividade;
Tomada de decisão

Doutorado na área de Engenharia Civil

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Engenharia 
Civil (Engenharia de 
Estruturas)

Contribuição técnico-profissional;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Doutoramentos e Pós Doutoramento

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Relações institucionais;
Construção de Redes;
Inovação;
Visão estratégica;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Elaboração de projeto hidrossanitário, 
incluindo água fria, esgoto, drenagem e 
águas pluviais

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

Elaborar troca de conhecimentos entre 
pesquisas no âmbito do Serviço Social, 
Educação, Direitos Sociais, Direitos Humanos 
e Políticas Públicas Administração e Gestão em 

Projetos Sociais

Gerenciamento de políticas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão



Aprovado

Análise de problemas Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Aprovado

Entende e analisar a qualidade da energia 
elétrica (definições de cada parâmetro). 
Tratar os diversos aspectos relacionados à 
eficiência energética em equipamentos e 
instalações e o gerenciamento de custos. Treinamento regularmente 

instituído
(QEE) Qualidade da Energia, 
Eficiência Energética e Custos

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gerenciamento da mudança;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

 Entender as diversas formas de educar e 
como otimizar a educação e seus recursos 

 Entender as diversas formas de educar e 
como otimizar a educação e seus recursos 

Planejamento;
Organização da rotina;
Tomada de decisão

Entender as novas regras procedimentais dos 
pregões eletrônicos Contribuição técnico-profissional;

Análise de problemas

Entender as planilhas de formação de custos 
nas contratações de serviços terceirizados. Contribuição técnico-profissional;

Análise de problemas



Análise de problemas Aprovado

Comunicação efetiva Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Curso de higiene ocupacional Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Entender como são realizados os 
procedimentos técnicos nas atividades de 
projeto, execução, acompanhamento de 
obras, fiscalização e manutenção de 
instalações de média tensão. Treinamento regularmente 

instituído

(PMT) PROJETO DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 
DE MÉDIA TENSÃO

Entender recursos audiovisuais para 
fortalecer a comunicação institucional 
alcançando mais servidores, estudantes e a 
comunidade externa.

Especialização em Docência na Educação 
Profissional Treinamento regularmente 

instituído

CURSO DE 
ESPECIALIZAÇÃO EM 
DOCÊNCIA NA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL

especialização em higiene 
ocupacional;especialização em ergonomia; 
curso de gestão de saúde e segurança do 
trabalho; NBR 45001

Especialização em Práticas Integrativas e 
complementares 

PÓS GRADUAÇÃO E 
FORMAÇÃO EM PRÁTICAS 
INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM 
MEDICINA CHINESA

Construção de Redes;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Criatividade;
Controle emocional;
Gestão da qualidade

Estágio Treinamento regularmente 
instituído

Seminário Para Capacitação 
Profissional para 
Coordenadores de Estágio 



Análise de problemas Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Introdução à Libras Comunicação efetiva Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Estatística

expandir e aprimorar o conhecimento na área 
de biblioteca 

Folha de pagamento no siafi Treinamento regularmente 
instituído

Gerência de containers com Docker e 
Kubernetes Treinamento regularmente 

instituído
Gerência de containers com 
Docker e Kubernetes 

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Gestão da Qualidade e de Estoque em 
Laboratórios Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento digital;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Gestão da qualidade

Intercâmbio para aprendizagem de língua 
estrangeira Curso para aprendizagem de 

língua estrangeira
Comunicação interpessoal;
Comunicação efetiva

Introdução à Libras Treinamento regularmente 
instituído

melhorar a experiência de acesso e uso do 
sistema integrado de gestão de atividades 
acadêmicas (SIGAA) 



Comunicação interpessoal Aprovado

Aprovado

Licença-capacitação Comunicação efetiva Aprovado

Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

melhorar as relações humanas entre 
servidores, alunos e toda a comunidade 
escolar

Melhorar o conhecimento de novas 
tecnologias e conceito de inovação, design 
thinking e usabilidade Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Gestão da participação cidadã;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos

Melhorar os conhecimentos da Língua 
Portuguesa Língua portuguesa/ nova 

ortografia/ redação oficial/ 

Mestrado da Saúde Horário especial de 
estudante

Planejamento;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Melhoria contínua de processos

Metodologia de Ensino online e uso de 
tecnologias (ex google classroom) Treinamento regularmente 

instituído

Comunicação interpessoal;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC

Necessidade de desenvolvimento em 
Comunicação

Comunicação interpessoal;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Proatividade;
Comunicação efetiva;
Criatividade



Aprovado

Planejamento Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Aprovado

Aprovado

Organizar ações educacionais voltadas à 
saúde mental de servidores e alunos Treinamento regularmente 

instituído

Curso: O Direito Fundamental 
à Saúde Mental no Ambiente 
de Trabalho e o Assédio Moral 
Institucional.

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Otimizar a atuação no Planejamento das 
Aquisições de TI Treinamento regularmente 

instituído
Planejamento de compras de 
TI

Participar de congressos, simpósios, 
seminários, nacionais ou internacionais,  
visando atualização na área de atuação no IF Encontro Nacional de 

Geógrafas e Geógrafos

Participar de congressos, simpósios, 
seminários, nacionais ou internacionais,  
visando atualização na área de atuação no IF

Atualização na área de 
atuação no IF (Assistência ao 
aluno)

Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Melhoria contínua de processos

participar de cursos sobre legislaçao nacional 
academica, ldb, e cursos sobre sistec e 
indicadores pnp nao tenho acao em 

desenvolvimento

Relações institucionais;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Participar de Evento regional, nacional ou 
internacional, relacionado às atribuições da 
carreira e perfil de atuação, para submissão 
de trabalhos e aperfeiçoamento profissional. Participação em cursos e 

eventos 

Planejamento;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade;
Gestão da qualidade



Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Gerenciamento de políticas Aprovado

Participar de eventos na área de inovação 
realizado pela Associação Nacional de 
Entidades Promotoras de Empreendimentos 
Inovadores - ANPROTEC 

Capacitação em 
empreendedorismo e 
inovação

Inovação;
Contribuição técnico-profissional

Participar do ENDP - Encontro Nacional de 
Dirigentes Pessoal e Recursos Humanos das 
Instituições Federais de Ensino Encontro Nacional dos 

Dirigentes de Pessoas

Liderança eficaz;
Comunicação interpessoal;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Planejamento em Orçamento Público Treinamento regularmente 
instituído

Planejamento e Orçamento 
Público

Planejamento estratégico Curso de Planejamento 
Estratégico

Planejamento;
Gerenciamento de políticas;
Análise de problemas

pós doutorado em zootecnia Afastamento para estudo 
ou missão no exterior

Planejamento;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina

Pós-graduação em Docência na Educação 
Profissional Treinamento regularmente 

instituído
Pós-graduação em Docência 
na Educação Profissional

Pós graduação em Meio Ambiente

Gestão de Sistemas de 
Abastecimento de Água (SAA) 
e Sistemas de Esgotos 
Sanitários (SES) - MBA 
Remoto

Pós gradução em gestão pública



Incentivo financeiro Aprovado

Compras governamentais Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Possibilidade de ampliar conhecimento para 
execução das atividades laborais com maior 
eficácia e produtividade, por meio de 
aprimoramento técnico

Congresso Brasileiro de 
Biblioteconomia e 
Documentação - CBBD

Planejamento;
Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Uso de TIC;
Tomada de decisão

Preciso de desenvolvimento na área de 
suprimentos (compras, licitações e contratos)

Processos Eletrônicos Curso de Processos 
Eletrônico

propiciar aos alunos com necessidades 
específicas, metodologias e avaliações 
adaptadas às suas necessidades 

proporcionar atividades que ampliem a 
formação docente orientadas para o 
aperfeiçoamento das práticas educativas 

Qualificação em Nível de Especialização, 
visando conhecimentos em Educação 
Especial e Inclusiva Especialização em Educação 

Especial e Inclusiva



Incentivo financeiro Mestrado em Educação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Qualificação em nível de Mestrado, 
objetivando desenvolvimento profissional.

Qualificar em Formação Acupuntura 
Sistêmica Formação em Acupuntura 

Sistêmica

Resolução de problemas;
Inovação;
Visão estratégica

Qualificar em Formação em Práticas 
Integrativas e Complementares, Acupuntura, 
Medicina Tradicional Chinesa

PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 
COMPLEMENTARES EM 
SAÚDE

Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional

Qualificar em nível de capacitação, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área da saúde

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Construção de Redes;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Tomada de decisão

Qualificar em nível de capacitação, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área da saúde Horário especial de 

estudante

Resolução de problemas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão



Aprovado

Incentivo financeiro Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de Doutorado

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Arquitetura e 
Urbanismo (Cidades)

Planejamento;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de Doutorado Doutorado em Administração 
Pública

Qualificar em nível de Doutorado 

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Afastamento para qualificação 
em Nível de Doutorado

Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Qualificar em nível de doutorado e pós-
doutorado, visando o aperfeiçoamento crítico  
em de Filosofia Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Qualificar em nível de doutorado na área de 
agronomia ou afins Treinamento regularmente 

instituído
Realizar o Doutorado em 
instituição pública

Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de doutorado na área de 
Ciências Contábeis.

Programa de Incentivo à 
Qualificação em Cursos de 
Pós-graduação - PIQPG

Planejamento;
Gerenciamento de políticas;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Qualificar em nível de doutorado na área de 
Sociedade, Tecnologias e Políticas Públicas.

Programa de Incentivo à 
Qualificação em Cursos de 
Pós-graduação - PIQPG

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gestão da participação cidadã;
Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

QUALIFICAR EM NÍVEL DE DOUTORADO 
PROFISSIONAL EM SOCIEDADE, 
TECNOLOGIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS

SISTEMATIZAÇÃO DA 
ASSISTÊNCIA DE 
ENFERMAGEM NA SAÚDE 
DO ADOLESCENTE: um 
aplicativo móvel para 
planejamento e intervenção 
de doenças e agravos e 
análise de indicadores de 
saúde

Planejamento;
Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento digital;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de doutorado, visando 
aperfeiçoamento na área de Engenharia Civil

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Planejamento de obras 
públicas utilizando softwares

Planejamento;
Resolução de problemas;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos



Aprovado

Licença-capacitação Doutorado Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crístico em computação 
aplicada à educação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Computação 
Aplicada à Educação

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Tomada de decisão

Qualificar  em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico  em Educação ou 
enfermagem

Liderança eficaz;
Planejamento;
Resolução de problemas;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Controle emocional

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico em Ensino.

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC

Qualificar  em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico  em Matemática

Desenvolver estudos que 
buscam estruturas 
matemáticas envolvidas em 
biogenética



Doutorado em Administração Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Doutorado em Educação Relacionamento com dirigentes Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de 
Administração

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Educação Horário especial de 

estudante
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Educação Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Educação Horário especial de 

estudante
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Educação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Projeto ALEX: Uma 
Plataforma Virtual de 
Aprendizagem Ativa para 
Promover uma Educação 
Resistente à Pandemias

Planejamento;
Resolução de problemas;
Construção de Redes;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Educação 
Tecnológica

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Mediação Tecnológica e 
Formação Docente

Inovação;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC



Aprovado

Doutorado em História Contribuição técnico-profissional Aprovado

educação Matemática Aprovado

Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de QUÍMICA 
E BIOTECNOLOGIA

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Química e 
Biotecnologia 

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Proatividade;
Visão estratégica;
Uso de TIC;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento crítico nas áreas de História 
e Educação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento na área de Matemática

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Resolução de problemas;
Relações institucionais;
Contribuição técnico-profissional;
Criatividade

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento nas áreas de Engenharia e 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, 
ampliando os conhecimentos técnicos 
referente a área de atuação como Técnico de 
Laboratório 

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Doutorado em Engenharia e 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos 

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de doutorado, visando o 
aperfeiçoamento técnico e crítico e 
habilidades na área de Química e 
Biotecnologia Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Desenvolvimento de 
plataformas analíticas de 
baixo custo para a avaliação 
de compostos bioativos, 
enzimáticos, entre outros de 
interesse para a agricultura e 
diagnóstico clínico

Resolução de problemas;
Inovação;
Contribuição técnico-profissional



Comunicação interpessoal Aprovado

Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de doutoardo, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de 
comunicação e linguística

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Qualificar em nível de especialização na área 
de educação.

Programa de Incentivo à 
Qualificação em Cursos de 
Pós-graduação - PIQPG

Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Qualificar em nível de especialização visando 
o aperfeiçoamento crítico na área da saúde

Planejamento;
Comunicação interpessoal;
Relações institucionais;
Construção de Redes;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Controle emocional

Qualificar em Nível de Mestrado em 
Educação, visando contribuir com o processo 
de Ensino e Aprendizagem.

Programa de Incentivo à 
Qualificação em Curso de 
Pós-graduação - PIQPG

Gerenciamento de políticas;
Inovação;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos

Qualificar em Nível de Mestrado em 
Educação, visando contribuir com o processo 
de Ensino e Aprendizagem. Horário especial de 

estudante
Mestrado profissional em 
educação tecnológica 

Planejamento;
Trabalho em equipe;
Contribuição técnico-profissional



Aprovado

Aprovado

Aprovado

Mestrado em Administração Contribuição técnico-profissional Aprovado

Qualificar em Nível de Mestrado em 
Educação, visando contribuir com o processo 
de Ensino e Aprendizagem.

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

PROMOÇÃO DE SAÚDE NA 
ESCOLA: A TEORIA DAS 
MARÉS COMO PREVENÇÃO 
E CONTROLE DOS 
TRANSTORNOS DE 
ANSIEDADE EM 
ESTUDANTES DO ENSINO 
MÉDIO INTEGRADO.

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área da Educação Horário especial de 

estudante
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área da saúde Treinamento regularmente 

instituído

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Construção de Redes;
Proatividade;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Organização da rotina;
Resolutividade;
Análise de problemas;
Criatividade;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico  na área de 
Administração e Controladoria Horário especial de 

estudante



Incentivo financeiro Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Qualificar em nível de Mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de 
Administração Pública

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Negociação;
Orientação ao cidadão;
Relações institucionais;
Gerenciamento de políticas;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de ciência e 
tecnologia de alimentos

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Qualificar em nível de Mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Ciência e 
Tecnologia de Alimentos Horário especial de 

estudante

Mestrado em Engenharia, 
Ciência e Tecnologia de 
Alimentos

Planejamento;
Resolução de problemas;
Trabalho em equipe;
Inovação;
Visão estratégica;
Análise de problemas;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico  na área de ciências 
contábeis Horário especial de 

estudante



Aprovado

Incentivo financeiro Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de educação Horário especial de 

estudante

Planejamento;
Resolução de problemas;
Gestão da participação cidadã;
Trabalho em equipe;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Gerenciamento digital;
Inovação;
Proatividade;
Contribuição técnico-profissional;
Uso de TIC;
Análise de problemas;
Criatividade;
Tomada de decisão;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de Mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico na área de Gestão de 
Pessoas

Resolução de problemas;
Comunicação interpessoal;
Trabalho em equipe;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Contribuição técnico-profissional;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Qualificar em nível de mestrado, visando o 
aperfeiçoamento crítico  na área de 
Linguística, tradução, Ciências da 
Comunicação e Linguagens



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Pós doutorado no exterior Comunicação efetiva Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Aprovado

Qualificar em nível de pós-doutorado, em 
Ciência da Computação

Realização de estágio pós-
doutoral na área de Ciência 
da Computação / Subárea: 
Redes de Computadores

Qualificar em nível de pós-doutorado, visando 
ao desenvolvimento profissional para o 
ensino de línguas Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Qualificar  em nível de pós-doutorado, 
visando o aperfeiçoamento crítico  em 
Educação e Currículo

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

A pesquisa no 
desenvolvimento de novas 
abordagens para melhorar a 
educação básica e 
profissional

Qualificar  em nível de pós-doutorado, 
visando o aperfeiçoamento crítico  em ensino, 
pesquisa e extensão

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Programa de Pós-doutorado 
em História - Universidade 
Federal da Bahia

Trabalho em equipe;
Visão estratégica;
Comunicação efetiva;
Análise de problemas;
Criatividade

Qualificar  em nível de pós-doutorado, 
visando o aperfeiçoamento crítico  em Física 
e Engenharia Afastamento para estudo 

ou missão no exterior
Pós-doutorado em Engenharia 
Civil com foco em Geotecnia

Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas;
Criatividade

Qualificar  em nível de pós-doutorado, 
visando o aperfeiçoamento crítico  para 
fortalecer o ensino, pesquisa e extensão

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Resolução de problemas;
Contribuição técnico-profissional;
Análise de problemas

Qualificar em nível de pós-doutorado, visando 
o aprofundamento sobre a educação 
profissional do turismo e o mundo do trabalho

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Educação profissional do 
turismo e o mundo do trabalho

Resolução de problemas;
Gestão da participação cidadã;
Contribuição técnico-profissional



Aprovado

Aprovado

Controle emocional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Desenvolvimento Regional Aprovado

Qualificar  em nível Doutorado na área de 
Ciência e Tecnologia dos Alimentos Afastamento para estudo 

ou missão no exterior

Relações institucionais;
Inovação;
Visão estratégica;
Melhoria contínua de processos;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Qualificar em Políticas Públicas voltadas para 
inclusão, acessibilidade e atendimento.

Resolução de problemas;
Gestão da participação cidadã;
Orientação ao cidadão;
Trabalho em equipe;
Organização da rotina;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas

Qualificar em pós- graduação em Práticas 
Integrativas e Complementares, Acupuntura, 
Medicina Tradicional Chinesa Curso de Formação e Pós-

graduação em Acupuntura

Qualificar em Pós-Graduação stricto sensu  
na área de Ciências da Computação

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Pós-Graduação em Ciências 
de Computação e Matemática 
Computacional

Qualificar em programa de doutorado

Afastamento para 
participar de programa de 
pós-graduação stricto 
sensu no país

Planejamento;
Resolução de problemas;
Tomada de decisão para gestores;
Trabalho em equipe;
Proatividade;
Trabalho sobre pressão;
Visão estratégica;
Resolutividade;
Tomada de decisão



Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Criatividade Aprovado

Aprovado

Capacitação dos servidores Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitação de servidores Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitação de servidores Contribuição técnico-profissional Aprovado

Qualificar na área de eficiência energética e 
fontes alternativas de energia

Congressos Técnicos voltados 
a Distribuição e Geração de 
Energia Elétrica

qualificar o desempenho das atividades e 
serviços da biblioteca 

Qualificar para um melhor aproveitamento 
das ferramentas de relatórios do SIGAA no 
que diz respeito às questões finalísticas

Realizar cursos de capitação para gestores.

Liderança eficaz;
Relacionamento com dirigentes;
Gestão da participação cidadã;
Gerenciamento de políticas;
Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Proatividade;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas;
Gestão da qualidade

Regularizações Contábeis no Novo SIAFI 
(Contas Contábeis, Eventos, Situações e 
Rotinas) Treinamento regularmente 

instituído
retenções tributárias Treinamento regularmente 

instituído

Revisão, Reajuste e Repactuação dos 
contratos administrativos com terceirização 
de mao de obras Treinamento regularmente 

instituído



Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Contribuição técnico-profissional Aprovado

Capacitação Contribuição técnico-profissional Aprovado

Tesouro gerencial avançado Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Licença-capacitação Aprovado

Rotinas contábeis de patrimônio e 
almoxarifado no setor público Treinamento regularmente 

instituído

Suprimentos de Fundos/Regime de 
Adiantamento e Cartão de Pagamento com 
Atualização do PCASP - Teoria e Prática 
Siafiweb. Destaque às rotinas relacionadas 
ao Cartão de Pagamento do Governo Federal 
(CPGF). Treinamento regularmente 

instituído

capacitação dos servidores 
envolvidos com todos os 
procedimentos de suprimento 
de fundos

Termo de Execução Descentralizada - TED - 
Abordagem Orçamentária, Financeira e 
Patrimonial e seus Controles Contábeis. Treinamento regularmente 

instituído

Tesouro Gerencial Avançado Treinamento regularmente 
instituído

Planejamento;
Relacionamento com dirigentes;
Tomada de decisão para gestores;
Orientação ao cidadão;
Organização da rotina;
Melhoria contínua de processos;
Tomada de decisão

Treinamento em Operação, Manuseio e 
Pequenos Reparos em Equipamento

Curso de Operação, Manuseio 
e Pequenos Reparos em 
Potenciostato/Galvanostato

Contribuição técnico-profissional;
Melhoria contínua de processos

Treinamento novo conteúdo

Gerenciamento da mudança;
Inovação;
Comunicação efetiva;
Criatividade;
Gestão do desenvolvimento de 
pessoas



Tomada de decisão Aprovado

Aprovado

 Usar de forma eficiente e eficaz do Painel de 
Compras Públicas, incluindo a realização de 
pesquisas

Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos 
avançados do excel, como tabela dinâmica. Treinamento regularmente 

instituído
Uso de TIC;
Melhoria contínua de processos
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