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Apresentação 

 
 

A Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Bahia, atendendo à diretriz da Política Nacional de Desenvolvimento dos 
Servidores, Decreto Federal nº 5.707/06, art. 3º, XI, disponibiliza o Plano de Capacitação aos 
seus servidores, para o exercício de 2012. 
 

O referido Decreto tem como finalidade: 
I - melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços públicos prestados ao cidadão; 
II - desenvolvimento permanente do servidor público; 
III - adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das instituições, 
tendo como referência o plano plurianual;  
IV - divulgação e gerenciamento das ações de capacitação; e 
V - racionalização e efetividade dos gastos com capacitação. 
 

Salientamos que, dessa forma, a instituição atende ao Decreto e disponibiliza aos seus 
servidores (técnicos e docentes) um dos instrumentos fundamentais da Política Nacional de 
Desenvolvimento de Pessoal, a saber, o Plano Anual de Capacitação (art.5º, alínea I). 
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1. Introdução 
 

 
 

 
O Plano de Capacitação do IFBA de 2012 é um instrumento norteador do processo de 

desenvolvimento dos servidores técnico-administrativos e docentes, em sintonia com as 

políticas de pessoal vigentes (Lei nº 11784/08, Decretos nº5824/06, nº 5825/06, nº 5707/06), 

contendo ações de capacitação, em diversas áreas, nas modalidades presenciais e à distância, 

resultantes de levantamentos de necessidades de treinamento.  

Tem como objetivo o desenvolvimento constante do servidor público, do IFBA, e a 

conseqüente melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados. Será realizado em co-

responsabilidade com todos os dirigentes, incluindo-se aqueles das unidades acadêmicas e 

administrativas, em consonância com o Decreto nº 5825/06 (art. 2º, II; art. 5º, SS 1º). 

 

 
 
 
2. Conceituação 
 
 

Aplicam-se ao Plano de Capacitação e Qualificação Institucional os conceitos definidos 

conforme artigo 7º; parágrafo único; Incisos I a VI do Decreto nº 5.825/2006, e no Decreto 

nº5707/2006, abaixo transcritos: 

Desenvolvimento: processo continuado que visa ampliar os conhecimentos, as 

capacidades e habilidades dos servidores, a fim de aprimorar seu desempenho funcional no 

cumprimento dos objetivos institucionais; 

Capacitação: processo permanente e deliberado de aprendizagem, que utiliza ações de 

aperfeiçoamento e qualificação, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de 

competências institucionais, por meio do desenvolvimento de competências individuais; 
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Educação formal: educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de 

instituições públicas ou privadas, nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como 

educação básica e educação superior; 

Aperfeiçoamento: processo de aprendizagem, baseado em ações de ensino-

aprendizagem, que atualiza, aprofunda conhecimentos e complementa a formação profissional 

do servidor, com o objetivo de torná-lo apto a desenvolver suas atividades, tendo em vista as 

inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas; 

Qualificação: processo de aprendizagem baseado em ações de educação formal, por 

meio do qual o servidor adquire conhecimentos e habilidades, tendo em vista o planejamento 

institucional e o desenvolvimento do servidor na carreira; 

Ocupante da carreira: servidor efetivo pertencente ao quadro da Instituição; 

Gestão por Competência: gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do 

conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos 

servidores, visando ao alcance dos objetivos da instituição; 

Eventos de Capacitação: cursos presenciais e à distância, aprendizagem em serviço, 

grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários e congressos, que contribuam 

para o desenvolvimento do servidor e que atendam aos interesses da Administração Pública 

Federal direta, autárquica e fundacional. 

 

 

 

3. Objetivos 

 

Objetivo Geral 

 

Dar continuidade, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – 

IFBA, ao programa de capacitação, para que atenda às necessidades institucionais, 

proporcionando aos servidores as condições necessárias ao cumprimento de seu papel 
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profissional e de cidadão, bem como os requisitos necessários para seu pleno desenvolvimento 

na carreira. 

 

Específicos 

 

 Contribuir para que o servidor adquira conhecimentos que possibilitem o 

desenvolvimento de pensamento crítico acerca do papel da instituição, do seu papel 

enquanto profissional e de sua cidadania; 

 Proporcionar meios para que o servidor se desenvolva integralmente; 

 Preparar o servidor para o atendimento ao público; 

 Capacitar o servidor para o desenvolvimento de ações de gestão voltadas para a 

qualidade socialmente referenciada; 

 Capacitar o servidor para o exercício de suas atividades de forma articulada com a 

função social da instituição; 

 

 

 

4. Metodologia 

Os cursos poderão ser formatados nas modalidades presencial, à distância ou semi-

presencial, sendo oferecidos pelo IFBA ou em parceria com outra(s) instituição(ões).  

Os cursos de capacitação de 2012 serão modulares, sendo que os módulos poderão ser 

obrigatórios e/ou optativos, a depender da especificidade do curso. 

 
 
 
 
 
5. Recursos 
 

Para a realização das ações de capacitação, prevê-se o pagamento de gratificação por 

encargo de curso e concurso, para instrutores internos, previsto no art. 76-A da Lei nº 8112, de 

1990, e no Decreto nº 6114, de 15 de maio de 2007.  
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Para a implementação de cursos à distância, será necessária a abertura de processo de 

licitação para o desenvolvimento de estrutura e software destinados às especificidades próprias 

de cursos à distância.  

 

 

 

6. Orçamento 
 

Tomando-se como base no Decreto nº 6114, de 15 de maio de 2007 que determina os 

percentuais de gratificação por encargo de curso/concurso e a carga horária total dos módulos 

previstos neste Plano, estima-se um custo de R$191.376,00 (cento e noventa e um mil trezentos 

e setenta e seis reais). 

Trata-se de um orçamento aproximado, em virtude da eventual flexibilização da carga 

horária dos módulos para cumprir os objetivos propostos nos projetos de cursos.  

 

 

 

7. Operacionalização 
 

A COAC e/ou o setor que assumir a coordenação do curso deverá responsabilizar-se pelo 

planejamento, abertura de processo (contendo projeto do curso, ementas, conteúdo 

programático, carga horária total, módulos, cronograma, currículo dos instrutores, declaração 

de execução de atividades), autorização do dirigente máximo do campus, atividades de 

coordenação/administrativas, implementação e avaliação. 

A coordenação desenvolverá um banco de instrutores, em que constarão registros de 

servidores aptos a ministrar determinadas temáticas, com seus respectivos currículos.  
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8. Publicidade 

 

O Plano deverá ser encaminhado para os setores estratégicos (reitoria, pró-reitoria e 

campi) e disponibilizado para os setores que tenham interesse em ofertar cursos de 

capacitação. Este plano também será publicado no site do IFBA, na página da DGP para 

consulta. 

 

 

9. Compreendendo o Programa de Capacitação 

 
TIPOS DE EVENTOS 

Eventos Internos: compreendem cursos, palestras, seminários e correlatos, destinados à 

aquisição, aperfeiçoamento, formação, atualização ou desenvolvimento de um conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes. São organizados para execução em turmas fechadas e, 

em geral, capacitam um número maior de servidores a um custo menor para a instituição. 

Eventos Externos: compreendem cursos, palestras, seminários, congressos, simpósios, 

encontros, painéis e correlatos destinados à aquisição, aperfeiçoamento, atualização, formação 

ou desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. São organizados 

por instituições externas, de caráter público ou privado e caracterizam-se, em geral, pela carga 

horária reduzida, pela possibilidade de capacitar um número menor de servidores e a um custo 

maior para o instituto. 

 

DIVULGAÇÃO 

1. A Diretoria de Gestão de Pessoas fará a divulgação dos eventos no sistema de 

comunicação interna (intracefet), via intranet e outras mídias internas, conforme o caso. 

2. Os gerentes deverão discutir com os servidores de suas equipes, a participação nos 

eventos necessários ao desenvolvimento das competências de sua unidade. 
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INSTRUTORES, PALESTRANTES, FACILITADORES. 

A indicação de instrutores, tanto internos como externos, será conduzida pela Diretoria 

de Gestão de Pessoas, dando preferência aos servidores do IFBA que possuam as habilidades e 

conhecimentos necessários. Os instrutores farão parte do Banco de Instrutores gerido pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento e Capacitação da DGP. Ao final de cada curso esses 

instrutores serão avaliados pelos alunos, e a depender do resultado deixarão de fazer parte  

deste Banco. 

 

INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Eventos Internos: serão divulgados nos meios de comunicação internos para que os 

servidores possam fazer sua inscrição via e-mail. A inscrição do servidor interessado será 

efetivada mediante autorização da chefia da unidade por meio do requerimento de inscrição 

Eventos Externos: dar-se-á mediante envio do formulário de solicitação de participação 

em cursos/ eventos (disponibilizado nos setores de protocolo), devidamente preenchido 

inclusive no que tange à justificativa em que se estabeleça a necessária correlação entre o 

conteúdo do evento e as atividades desenvolvidas pelo servidor interessado. A efetivação da 

inscrição dar-se-á somente se preliminarmente autorizada pelo chefe da unidade e depois de 

submetida à análise técnica da unidade de Gestão de Pessoas. 

OBS 1: Poderão participar de um mesmo evento externo, no máximo, dois servidores por 

unidade. 

OBS 2: A participação ficará vinculada à existência de dotação orçamentária. 

 

APROVAÇÃO/ IMPEDIMENTOS 

O servidor será considerado aprovado se: 

a. Tiver freqüência igual ou superior a 75% da carga horária total(curso não-modular) ou 

do módulo (em caso de cursos modulares); 

b. Obtiver nota final superior a 7 (sete) na(s) avaliação(ões) definida(s) pelo 

professor/COAC. 

O servidor será considerado reprovado se: 
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a. Abandonar o curso, mesmo com justificativa; 

b. Não atender aos critérios de aprovação. 

10. Descrição dos cursos 
 

A seguir, estão listadas as áreas de interesse de capacitação dos servidores do IFBA que 

serão oferecidos sob a forma de módulos. 

Atualmente, o IFBA faz parte de uma Rede de Colaboração entre as instituições federais 

de ensino (RCI) que tem como objetivo principal capacitar os seus servidores através de cursos à 

distância com divisão dos custos entre as mesmas. Como os cursos são definidos em reuniões 

com os representantes de cada instituição, não há como defini-los no Plano de Capacitação, 

devendo os mesmos ser aprovados posteriormente pelos respectivos reitores. 

 

MÓDULO CARGA HORÁRIA 

INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 30H 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 30H 

 

LDB – LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL 30H 

 

LEI 8.112/90 30H 

 

LEI 8.666/93 30H 

 

PLANO DE CARREIRA DOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS 20H 

 

PLANO DE CARREIRA DOCENTE 20H 

 

CÓDIGO DE ÉTICA DO SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL 30H 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 30H 

 

REDAÇÃO OFICIAL 20H 

 

NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO 20H 

 

INTERPRETAÇÃO E PRODUÇÃO TEXTUAL 20H 

 

ESPANHOL INSTRUMENTAL 60H 
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ESPANHOL BÁSICO 60H 

 

ESPANHOL INTERMEDIÁRIO 60H 

 

INGLÊS INSTRUMENTAL 60H 

 

INGLÊS BÁSICO 60H 

 

INGLÊS INTERMEDIÁRIO 60H 

 

FRANCÊS BÁSICO 60H 

 

ALEMAO BÁSICO 60H 

 

ALEMÃO INSTRUMENTAL 60H 

 

COMUNICAÇÃO 20H 

 

ATENDIMENTO AO PÚBLICO 30H 

 

GESTÃO PÚBLICA 30H 

 

GESTÃO DE PESSOAS 30H 

 

GESTÃO DE PROCESSOS 30H 

 

GESTÃO DE PROJETOS 30H 

 

GESTÃO DE CONFLITOS 30H 

 

GESTÃO SUSTENTÁVEL 30H 

 

HIGIENE E SEGURANÇA DO TRABALHO 30H 

 

SAÚDE E ERGONOMIA NO TRABALHO 30H 

 

PRIMEIROS SOCORROS 20H 

 

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL 30H 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 40H 
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AUTOCAD 40H 

 

REDES 40H 

 

COREL, EXCEL E POWER POINT 40H 

 

PLATAFORMA MOODLE 40H 

 

DESENVOLVIMENTO DE SITES 40H 

 

MS PROJECT 40H 

 

MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR 40H 

 

FLASH ANIMAÇÃO 30H 

 

SOLID WORKS 40H 

 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA E INFORMACIONAL 40H 

 

VOLARE (PINI) 40H 

 

LINUX 40H 

 

TUTORIA ON-LINE 30H 

 

EXCEL AVANÇADO 40H 

 

INFORMÁTICA VOLTADA AO ENSINO 40H 

 

ACCESS 40H 

 

MACROMEDIA; EDIÇÃO DE VÍDEO 40H 

 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA 40H 

 

COREL DRAW 40H 

 

FLASH; JAVA SCRIPT 40H 

 

FORTRAN;CTT;DELF 40H 
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LEI DE INFORMÁTICA; LEI DE INOVAÇÃO 30H 

 

CATALOGAÇÃO DE DADOS BIBLIOGRÁFICOS - MARC 21 30H 

 

ORÇAMENTO 30H 

 

INCLUSÃO DA CULTURA INDÍGENA NA EDUCAÇÃO 30H 

 

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 30H 

 

LEGISLAÇÃO, REGIMENTOS E REGULAMENTOS DO IFBA 30H 

 

CONFECÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 30H 

 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 30H 

 

LICITAÇÕES, CONVÊNIOS E CONTRATOS; PREGÃO 30H 

 

COMPRAS SUSTENTÁVEIS 30H 

 

ORÇAMENTO E GESTÃO DE OBRAS 30H 

 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 30H 

 

GESTÃO DOCUMENTAL 30H 

 

SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS - SICONV 30H 

 

RELAÇÕES INTERPESSOAIS 30H 

 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 20H 

 

SÍNDROME DE BURNOUT 30H 

 

QUALIDADE NO ATENDIMENTO 30H 

 

ELABORAÇÃO DE EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO 30H 

 

POLITICA DE ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL 30H 

 

DESENVOLVIMENTO DO ADOLESCENTE 30H 
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ROTINAS E PROCEDIMENTOS E LEGISLAÇÃO DE REGISTROS 
ACADÊMICOS 

30H 

 

AVALIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 30H 

 

ADMINISTRAÇÃO DE PATRIMÔNIO 30H 

 

ADMINISTRAÇÃO DE ALMOXARIFADO 30H 

 

LICITAÇÃO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 30H 

 

LIBRAS 60H 

TOTAL    2880 HORAS 
 
 
 
 
 
11. Referências 
 
Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 
Dispõe sobre a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao Ministério da Educação e 
dá outras providências. 
 
Lei nº 11.233, de 22 de dezembro de 2005 
Institui o Plano Especial de Cargos da Cultura e a Gratificação Específica de Atividade Cultural -
 GEAC; cria cargos de provimento efetivo; altera dispositivos das Leis nos 10.862, de 20 de abril 
de 2004, 11.046, de 27 de dezembro de 2004, 11.094, de 13 de janeiro de 2005, 11.095, de 13 
de janeiro de 2005, e 11.091, de 12 de janeiro de 2005; revoga dispositivos da Lei no 10.862, de 
20 de abril de 2004; e dá outras providências.          
 
Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 
Institui a Política e as Diretrizes para o Desenvolvimento de Pessoal da administração pública 
federal direta, autárquica e fundacional, e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de 
dezembro de 1990. 
 
Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006 
Estabelece os procedimentos para a concessão do incentivo à Qualificação e para a efetivação 
do enquadramento por nível de capacitação dos servidores integrantes do Plano de Carreira dos 
Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 
2005. 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2004/11046.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2005/11094.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/2005/11091.htm
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Decreto nº 5.825, de 29 de junho de 2006 
Estabelece as diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos integrantes do Plano 
de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, instituído pela Lei nº 11.091, de 
12 de janeiro de 2005. 
 
Portaria nº 09, de 29 de junho de 2006 – MEC 
Define, na forma do Anexo, os cursos de capacitação que não sejam de educação formal que 
guardam relação com a área especifica de atuação do servidor, integrada por atividades afins ou 
complementares. 
 
Portaria nº 208, de 25 de julho de 2006 – MPOG 
Institui os instrumentos da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.   
 
Decreto nº 6.114, de 15 de maio de 2007 
Regulamenta o pagamento da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso de que trata o 
art. 76-A da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. 
 
Lei nº. 11.784, de 22 de setembro de 2008 
Dispõe sobre a reestruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 
Educação, de que trata a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005 e de outros planos.   
 

Lei nº 11.344, de 8 de setembro de 2006. Dispõe sobre a reestruturação das carreiras de 
Magistério de Ensino Superior e de Magistério de 1o e 2o Graus e da remuneração dessas 
carreiras 

 
Lei 8112, de 1990. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais. 


