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RESOLUÇÃO N° 73, DE 5 DE AGOSTO DE 2015.
Regulamenta o Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento  
dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação da UFMS.

A  PRESIDENTE  DO  CONSELHO  DIRETOR  da  Fundação  Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto no 
art. 24 da Lei n° 11.091, de 12 de janeiro de 2005, com as diretrizes estabelecidas pelo Decreto  
n°  5.825,  de 29 de junho de 2006,  e  considerando a Resolução 56/06-CD, que instituiu  o 
PDI/PCCTAE da UFMS, resolve:

Art.  1º   Regulamentar  o  Programa  de  Capacitação,  Aperfeiçoamento  e 
Qualificação dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos 
em Educação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, parte integrante desta 
Resolução.

Art. 2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º  Fica revogada a Resolução nº 40, de 21 de setembro de 2011.

CELIA MARIA SILVA CORREA OLIVEIRA
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Anexo da Resolução nº 73, CD, de 5 de agosto de 2015.

Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação da UFMS

TÍTULO I
DA CONCEITUAÇÃO E OBJETIVOS

Art. 1°  O Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação compreende 
um conjunto de atividades educacionais, institucionalizadas ou não, que visa a capacitação, a 
qualificação, e o aperfeiçoamento do servidor para melhor desempenho de suas funções, diante 
das estratégias e objetivos da UFMS e aos anseios e demandas da sociedade.

Art. 2°   O Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação tem como 
objetivo identificar as necessidades de capacitação e qualificação do servidor para o exercício 
de ações de gestão pública e de outras atividades de forma articulada com a função social da 
UFMS; proporcionar a aquisição de conhecimentos e habilidades para o seu desempenho e 
possibilitar a melhoria intelectual, educacional e da qualidade dos serviços.

Parágrafo  único. O  Programa  de  Capacitação,  Aperfeiçoamento  e  Qualificação 
segue as seguintes linhas de desenvolvimento:

I - iniciação ao serviço público;
II - desenvolvimento profissional geral;
III - educação formal;
IV - capacitação para formação de gestores;
V - capacitação interambientes; e
VI - capacitação específica.

TÍTULO II
DAS LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO, 

APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO

Capítulo I
Da Iniciação ao Serviço Público

Art.  3°  A Iniciação  ao  Serviço  Público  é  atividade  obrigatória  para  todos  os 
servidores  que  ingressam  na  Carreira  Técnico-Administrativa  em  Educação  visa  ao 
conhecimento  da  função  do  Estado,  das  especificidades  do  serviço  público,  da  missão  da 
Universidade e da conduta do servidor público e sua integração no ambiente institucional.

Parágrafo único. A atividade de Iniciação ao Serviço Público, prevista no  caput 
deste artigo, será desenvolvida em duas etapas:

I - a primeira, sob a responsabilidade da  Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do 
Trabalho (Progep), destina-se ao desenvolvimento de ações que despertem o pensamento crítico 
do servidor acerca da finalidade do Estado, dos Serviços Públicos, da Universidade Brasileira e 
da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul,  em particular a sua concepção, 
estrutura, estratégias, objetivos e demais informações pertinentes à sua vida funcional, como 
seus direitos, deveres e obrigações enquanto profissional e cidadão; e
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II - a segunda, sob a responsabilidade da chefia imediata, trata do detalhamento das 
atividades atribuídas ao servidor, suas características e requisitos, bem como outras atribuições 
específicas inerentes ao cargo e ao ambiente de trabalho.

Art. 4°  A atividade de Iniciação ao Serviço Público deverá ser realizada no prazo 
de trinta  dias,  prorrogáveis  por igual período, a contar da data do início das atividades do 
servidor na Instituição. 

Parágrafo único.  A chefia que tiver sob sua subordinação, servidor recém-admitido 
na UFMS, deverá viabilizar a sua iniciação dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, 
conforme programação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho.

Capítulo II
Do Desenvolvimento Profissional Geral

Art.  5°   O  Desenvolvimento  Profissional  Geral  compreende  toda  atividade  de 
capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação,  visando à  melhoria  da qualidade  dos  serviços 
prestados  e  da  produtividade  dentro  do  respectivo  ambiente  de  trabalho,  possibilitando  o 
cumprimento dos objetivos institucionais e o desenvolvimento das potencialidades do servidor, 
por meio da conscientização sobre seu papel social e funcional.

Art.  6°  O  Desenvolvimento  Profissional  Geral  será  formalizado  e  executado, 
priorizando e conciliando os objetivos estratégicos, gerencial e operacional de cada setor da 
Instituição, com as necessidades e interesses do servidor.

Parágrafo  único. Toda  atividade  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação 
deverá, necessariamente, contemplar e priorizar o alcance dos objetivos e metas definidas pelo 
Programa  de  Desenvolvimento  dos  Integrantes  do  Plano  de  Carreira  dos  Cargos  Técnico-
Administrativos  em Educação  da  Fundação  Universidade  Federal  de  Mato  Grosso  do  Sul 
(PDI/PCCTAE).

Art.  7°   A  programação,  execução  e  coordenação  das  atividades  de 
Desenvolvimento Profissional Geral será de responsabilidade da Unidade de Capacitação da 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas e do Trabalho, podendo contar com o apoio e a cooperação 
de outras unidades da Instituição.

§ 1º  Para o desenvolvimento desta atividade será criado um banco de talentos dos 
servidores da UFMS, contendo os respectivos currículos.

§ 2º  Havendo necessidade, poderão ser firmados convênios, acordos e ou parcerias 
com instrutores, entidades e instituições públicas e privadas.
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Capítulo III
Da Educação Formal

Art. 8°  A Educação Formal visa ao desenvolvimento integral do servidor, mediante 
apoio e  incentivo para a frequência do ensino em todos os níveis,  da alfabetização à  pós-
graduação.

Art.  9°  O  incentivo  ao  Programa  de  Educação  Formal  dar-se-á  a  partir  do 
levantamento do perfil educacional do servidor, visando ao contínuo e gradativo processo de 
elevação dos níveis de escolaridade.

Art. 10.  A pós-graduação será priorizada mediante a ampliação da oferta e criação 
de novos cursos. 

Art. 11.  O servidor será prioritariamente estimulado a cursar sua pós-graduação no 
âmbito desta IFE, podendo, a Instituição, de acordo com a disponibilidade financeira, custear 
os gastos com diárias e passagens daquele que necessitar se deslocar para outros Câmpus da 
UFMS, a fim de realizar seus estudos. 

Art. 12.  Excepcionalmente, considerando a disponibilidade financeira da Unidade 
de  Capacitação da  Progep,  as  necessidades  do  cargo e  os  objetivos  da  UFMS,  poderá  ser 
oferecido  incentivo  ao  servidor  para  participar  de  cursos  de  graduação  e  pós-graduação 
realizados  em  outras  instituições  credenciadas,  observando  os  critérios  do  art.  26, deste 
Programa  de  Capacitação,  e  conforme  definido  no  Programa  Anual  de  Capacitação, 
Aperfeiçoamento e Qualificação.

Art. 13.  O Incentivo financeiro somente será oferecido ao servidor que participar 
de cursos de pós-graduação que estiverem inseridos no Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI/UFMS).

Art.  14.  Cada projeto  de  criação  de  curso  de  pós-graduação  lato  sensu deverá 
estabelecer uma reserva de, no mínimo, dez por cento das vagas, sem ônus, para o servidor 
técnico-administrativo em educação, que se submeterá regularmente às normas e critérios de 
seleção estabelecidos nas Normas de Pós-Graduação da UFMS.

Art. 15.  Todas as Unidades Administrativas são responsáveis e compromissadas com a 
Educação Formal, cabendo à Progep, propiciar os meios necessários a sua implantação podendo, 
para  tanto,  firmar  convênios,  acordos  e/ou  parcerias,  preferencialmente,  com  entidades  e 
instituições públicas que tenham como objetivo e finalidade o ensino formal e regular.

Capítulo IV
Capacitação para Formação de Gestores

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/n   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  /    http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br

4



06/08/2015

BS N° 6097
Pg. 8

Anexo da Resolução nº 73, CD, de 5 de agosto de 2015.

Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação da UFMS

Art.  16.   A Capacitação para Formação de Gestores compreende o conjunto de 
atividades e ações que proporcionem a preparação e atualização do servidor para o desempenho 
de funções de gestão e coordenação.

Parágrafo  único.   Serão  oferecidos,  regularmente,  por  meio  da  Unidade  de 
Capacitação  da  Pró-Reitoria  de  Gestão  de  Pessoas  e  do  Trabalho,  cursos  de  formação  de 
gestores aos servidores que exerçam funções de chefia, coordenação, direção e assessoramento. 

Capítulo V
Capacitação Interambientes

Art.  17.  Os  projetos  de  Capacitação  Interambientes  deverão  priorizar  o 
desenvolvimento de ações visando tornar viáveis as atividades relacionadas e desenvolvidas em 
mais de um ambiente e ou unidade organizacional.

Capítulo VI
Capacitação Específica

Art.  18.   A  Capacitação  Específica  compreende  o  conjunto  de  atividades  e 
programas  que  visem  à  constante  capacitação  e  aperfeiçoamento  do  servidor  em  áreas 
específicas, vinculadas ao seu ambiente de trabalho, cargo, setor e/ou projeto de atuação.

Parágrafo único.   As especificidades de cada ambiente de trabalho, cargo, setor e 
projetos são determinantes na avaliação e implantação de programas de capacitação, tendo em 
vista que o desenvolvimento integral do servidor esteja vinculado ao alcance dos objetivos e 
metas da Instituição, previstos no PDI/UFMS.

TÍTULO III
DO LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO

Art. 19.  Cabe à Unidade de Capacitação levantar, periodicamente, as necessidades 
de treinamento, junto às Unidades Administrativas da UFMS e aos servidores lotados em suas 
respectivas Unidades.

Art.  20.  São  consideradas  atividades  de  capacitação:  cursos  presenciais  e  a 
distância,  projetos  de  capacitação,  treinamentos,  estágios;  visitas  em  missão  de  trabalho, 
encontros, seminários e congressos, que contribuam para o desenvolvimento do servidor e que 
atendam aos interesses da Instituição.

Art. 21.  Fica sob a responsabilidade da Unidade de Capacitação da Progep realizar 
o levantamento das necessidades de Capacitação por meio dos seguintes instrumentos:

I  -  Formulário  de  Levantamento  das  Necessidades  de  Treinamento  (LNT); 
encaminhado aos servidores;
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II – resultado da Avaliação de Desempenho; e
III - questionário de pesquisa encaminhado à comunidade universitária, buscando 

identificar os serviços a serem implantados e melhorados.

TÍTULO IV
DO PROGRAMA ANUAL DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Art.  22.  Fica  sob  a  responsabilidade  da  Unidade  de  Capacitação  da Progep a 
elaboração do Programa Anual de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação, que deverá 
ser aprovado pelo(a) Reitor(a), até o último trimestre do ano anterior à sua execução. 

Art.  23.   No Programa  Anual  de  Capacitação,  Aperfeiçoamento  e  Qualificação 
estarão  previstas  as  atividades  a  serem  oferecidas,  as  áreas  a  serem  contempladas  e  o 
orçamento.

Art.  24.  As Atividades de Capacitação oferecidas pela UFMS serão executadas 
pela Unidade de Capacitação da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas de do Trabalho.

Art. 25.   As Atividades de Qualificação poderão ser promovidas pela Unidade de 
Capacitação  da  Progep,  em conjunto  com as  Pró-Reitorias  de  Ensino  de  Graduação  e  de 
Pesquisa, Pós-Graduação e  Inovação,  podendo,  para  tanto,  firmar  convênios,  acordos  e/ou 
parcerias, preferencialmente, com entidades e instituições públicas que tenham como objetivo e 
finalidade o ensino formal e regular.

TÍTULO V
DOS PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO

Art.  26.   A  seleção  do  servidor  para  participar  dos  Cursos  de  Capacitação, 
oferecidos pela Unidade de Capacitação da Progep, deverá atender aos seguintes critérios:

I - compatibilidade do curso e/ou atividade pretendido, com o cargo, o nível de 
escolaridade  e  as  funções  desempenhadas  pelo  servidor  no  seu  ambiente  de  trabalho,  em 
consonância com os objetivos e metas institucionais;

II – anuência, por escrito, da chefia imediata;
III - necessidade detectada por intermédio da Avaliação de Desempenho; 
IV - a expectativa de sua contribuição futura para a Instituição; 
V - maior tempo de serviço na Instituição; e
VI – nível de capacitação mais baixa.

Art. 27.  O servidor que preencher o maior número de requisitos previstos no artigo 
anterior terá prioridade para ser selecionado, sendo o tempo de serviço e nível de capacitação, 
respectivamente nesta ordem, os critérios a serem utilizados em caso de empate.
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Parágrafo  único.  O servidor  que  está  participando,  ou  que  nos  últimos  dezoito 
meses participou em curso/atividade de capacitação, somente poderá participar de nova seleção 
se o número de vagas for maior do que o numero de inscritos.

Art. 28.  Depois de feita a seleção, se ainda houver disponibilidade de vagas, estas 
serão preenchidas conforme banco de dados da Unidade de Capacitação.

TÍTULO VI
DOS PRINCÍPIOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PARA CURSOS DE 

QUALIFICAÇÃO
Art. 29. A seleção do servidor para participar de cursos de qualificação oferecidos 

pela Unidade de Capacitação da Progep deverá atender aos seguintes critérios:
I  -  compatibilidade  do curso e/ou  atividade pretendido, funções  desempenhadas 

pelo  servidor  no  seu  ambiente  de  trabalho,  em  consonância  com  os  objetivos  e  metas 
institucionais;

II – previsão dos cursos/atividades solicitados no Programa Anual de Capacitação e 
Qualificação dos Integrantes do PCCTAE/UFMS;

III - anuência, por escrito, da chefia imediata;
IV - necessidade detectada por intermédio da Avaliação de Desempenho; 
V - a expectativa de sua contribuição futura para a Instituição; 
VI - maior tempo de serviço na Instituição; e
VII – nível de qualificação mais baixa.

Art. 30.  O servidor que preencher o maior número de requisitos previstos no artigo 
anterior terá prioridade para ser selecionado, sendo o tempo de serviço e nível de qualificação, 
respectivamente nesta ordem, os critérios a serem utilizados em caso de empate.

Parágrafo único.   O servidor  que está  participando,  ou que nos últimos dezoito 
meses participou em curso/atividade de qualificação, somente poderá participar de nova seleção 
se o número de vagas for maior do que o numero de inscritos.

Art. 31.  Depois de feita a seleção, se ainda houver disponibilidade de vagas, estas 
serão preenchidas conforme banco de dados da Unidade de Capacitação.

TÍTULO VII
DOS AFASTAMENTOS

Capítulo I
Das Linhas Gerais de Afastamentos

Art. 32.  O servidor poderá afastar-se de suas atividades laborais, em tempo parcial 
ou  integral,  para  participar  de  atividade  de  estágio,  capacitação  ou  qualificação,  sendo-lhe 
assegurada à remuneração do cargo e todos os seus direitos.
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§1º  O servidor somente poderá realizar estágio para o aperfeiçoamento de suas 
atividades, desde que esteja relacionado à área de atuação, ou em casos de readaptação, para o 
novo cargo.

§2º  Para participação em curso de pós-graduação stricto sensu será concedido ao 
servidor somente afastamento em tempo integral.

Art.  33.   O  servidor  poderá  obter  horário  especial  para  frequentar  cursos  de 
educação formal, no horário de seu expediente, na condição de apresentar um cronograma de 
reposição das horas em que ficará ausente.

Art.  34. Após cada  quinquênio  de efetivo  exercício,  o  servidor  poderá  solicitar 
licença  remunerada,  por  até  três  meses,  para  participar  de  ação  de  estágio  ou  ação  de 
capacitação, conforme legislação vigente. 

Parágrafo único. A licença remunerada para participação em estágio ou em ação de 
capacitação seguirá os seguintes critérios:

I - compatibilidade do evento pretendido com o cargo e as funções desempenhadas 
pelo  servidor  no  seu  ambiente  de  trabalho,  em  consonância  com  os  objetivos  e  metas 
institucionais;

II - a expectativa de sua contribuição futura para a Instituição; e
III - anuência, por escrito, da chefia imediata.

Art.  35.  O  servidor  poderá,  no  interesse  da  administração,  e  desde  que  a 
participação  não  possa  ocorrer  simultaneamente  com  o  exercício  do  cargo,  ou  mediante 
compensação  de  horário,  afastar-se  do  exercício  do  cargo  efetivo,  com  a  respectiva 
remuneração, para participar de curso de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino 
superior.

§ 1º  Os afastamentos para a realização de cursos de pós-graduação stricto sensu 
somente serão concedidos aos servidores titulares de cargos efetivos na UFMS, há, pelo menos, 
três  anos  para  o mestrado;  e  quatro  anos para  o  doutorado,  incluído  o período de  estágio 
probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos particulares e/ou para 
gozo de licença para capacitação, ou com fundamento neste artigo, nos dois anos anteriores à 
data da solicitação do afastamento. 

§ 2º  Os afastamento para a realização de pós-doutorado, somente serão concedidos 
aos servidores titulares de cargos efetivos na UFMS há, pelo menos, quatro anos, incluído o 
período de estágio probatório, que não tenham se afastado por licença para tratar de assuntos 
particulares e/ou para gozo de licença para capacitação ou com fundamento neste artigo, nos 
quatro anos anteriores à data de solicitação do afastamento devendo, para tanto, desenvolver 
projeto de pesquisa ou trabalho na área afim, ou em curso de pós-graduação stricto sensu.
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Art. 36.  Os afastamentos para participação em eventos externos, de curta duração, 
serão concedidos para o período correspondente, e seguirão os seguintes critérios:

I - compatibilidade do evento pretendido com o cargo e as funções desempenhadas 
pelo  servidor  no  seu  ambiente  de  trabalho,  em  consonância  com  os  objetivos  e  metas 
institucionais;

II - o tempo de serviço na UFMS, superior a três anos;
III - a expectativa de sua contribuição futura para a Instituição; e
IV - a anuência, por escrito, da chefia imediata.

Art.  37.  Serão autorizados somente os afastamentos para atividades de estágio, 
capacitação e qualificação, regularmente previstas no PDI da UFMS, e quando relacionadas 
diretamente à área e ambiente de trabalho do servidor, bem como, às estratégias, objetivos e 
metas institucionais.

Capítulo II
Dos prazos de Afastamentos Regulamentares

Art. 38.  O prazo de duração para os afastamentos regulamentares para as linhas de 
desenvolvimento dos Programas de Capacitação previstos no parágrafo único do art. 2º, com 
exceção do inciso III, é de, no máximo, três meses.

Parágrafo  único. Para  as  atividades  de  Educação  Formal  em  nível  de  pós-
graduação, os prazos de afastamentos são os seguintes:

I – até doze meses para os cursos de aperfeiçoamento e especialização;
II – até vinte e quatro meses para os cursos ou programas de mestrado;
III – até trinta e seis meses para os cursos ou programas de doutorado; e
IV – até doze meses para os cursos ou programas de pós-doutorado.

Art.  39.   Os prazos  previstos  nos  incisos  do parágrafo único  do artigo  anterior 
poderão ser prorrogados, até os seguintes limites:

I – em até seis meses, para os cursos de aperfeiçoamento, especialização e para os 
cursos ou programas de pós-doutorado; e

II – em até doze meses para os cursos ou programas de mestrado e doutorado.

Parágrafo  único.  O prazo de  autorização  para  o  afastamento  previsto  no  artigo 
anterior não poderá exceder, em nenhuma hipótese, o prazo de cinco anos.

Capítulo III
Da efetivação dos afastamentos e dos deveres do servidor afastado

Art. 40. O afastamento será considerado autorizado e efetivado somente após a sua 
formalização na Unidade competente.
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§ 1º   O servidor  em afastamento  para  qualificação  em nível  de  pós-graduação 
stricto sensu, deverá também encaminhar relatórios de atividades à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Pós-Graduação.

§ 2º  O servidor, ao concluir qualquer atividade de capacitação ou qualificação que 
exija afastamento da Instituição, mesmo que seja parcial, exceto para as atividades em nível de 
pós-graduação,  deverá  encaminhar  à  Progep,  no  prazo  de  quinze  dias  após  o  seu  retorno, 
relatório  geral  da  atividade  ou  evento,  e  acompanhado  do certificado  de  frequência  ou  de 
participação, quando houver, conforme o caso.

§  3º  O  servidor  afastado  para  atividades  de  qualificação  em  nível  de  pós-
graduação, deverá encaminhar semestralmente à Unidade de Capacitação da Progep, relatório 
das  atividades  desenvolvidas,  bem  como,  a  programação  estabelecida  para  o  período 
subsequente.

§ 4º  O não cumprimento, pelo servidor, do disposto nos parágrafos anteriores deste 
artigo, bem como, a obtenção de rendimento insatisfatório ou frequência inferior ao mínimo 
estabelecido pelas normas da entidade onde se realiza o curso ou atividade de capacitação ou 
qualificação, implicará na suspensão de sua participação, por um período de cinco anos, em 
futuras atividades, e no reembolso à UFMS, dos custos despendidos para a sua inclusão na 
respectiva  atividade,  salvo  na  hipótese  comprovada  de  força  maior,  ou  de  caso  fortuito,  a 
critério do dirigente máximo da Instituição.

§ 5º  Incorrerá nas mesmas sanções descritas no parágrafo anterior, o servidor que 
se  inscrever  e  confirmar  sua  participação  nos  cursos  e  atividades  oferecidos  pela  Progep, 
desistindo,  não  apresentar  à  Unidade  de  Capacitação,  a  comprovação  dos  motivos  que 
justifiquem tal decisão.

Art. 41.  A concessão de qualquer afastamento previsto no Programa de Capacitação, 
Aperfeiçoamento e Qualificação implicará na obrigação de, no seu retorno, o servidor permanecer, 
necessariamente,  na  Instituição  pelo  tempo  mínimo  igual  ao  do  afastamento,  incluídas  as 
prorrogações, ou, se for o caso, ressarcir os valores despendidos pela UFMS na realização de 
atividades de capacitação e qualificação, na forma do art. 47 da Lei nº 8.112/90.

Parágrafo único. Incorrerá na mesma obrigação prevista no  caput deste artigo, o 
servidor  que  realizar  qualquer  atividade  de  capacitação,  aperfeiçoamento  e  qualificação, 
custeada pela UFMS, sem que ocorra o seu afastamento. 

TÍTULO VIII
DOS CERTIFICADOS E AVALIAÇÃO

Art. 42.  Caberá à Unidade de Capacitação da Progep a expedição de certificados 
para  os  coordenadores,  os  ministrantes  e  os  participantes  das  atividades  de  capacitação 

Coordenadoria dos Órgãos Colegiados-COC/RTR
Cidade Universitária, s/n   Caixa Postal 549  Fone: (067) 3345-7041

79070-900  Campo Grande-MS  /    http://www.ufms.br  e-mail: coc.rtr@ufms.br

10



06/08/2015

BS N° 6097
Pg. 14

Anexo da Resolução nº 73, CD, de 5 de agosto de 2015.

Programa de Capacitação, Aperfeiçoamento e Qualificação dos Integrantes do Plano de Carreira dos Cargos 
Técnico-Administrativos em Educação da UFMS

realizadas  na  UFMS,  previstas  no  Plano  Anual  de  Capacitação,  Aperfeiçoamento  e 
Qualificação.

§ 1º Serão  expedidos  certificados de  conclusão das  atividades  somente  para  os 
servidores que obtiverem frequência mínima de setenta e cinco por cento.

§  2º  Os  cursos  oferecidos  pela  Unidade  de  Capacitação,  que  possuírem carga 
horária  igual  ou  superior  a  quarenta  horas,  terão  avaliação  por  escrito,  e  serão  expedidos 
certificados somente para os participante que obtiverem média igual ou superior a 7,0 (sete) nas 
avaliações.

Art. 43.  As ações de capacitação serão avaliadas sistematicamente pelos servidores 
e ministrantes dos cursos ou eventos realizados, devendo abordar os seguintes aspectos:

I - nível de contribuição para o desenvolvimento do trabalho;
II - nível de qualidade dos instrutores;
III - conteúdo programático;
IV - carga horária; e
V - recursos utilizados.

TÍTULO IX
DO RECONHECIMENTO DOS CERTIFICADOS PARA FINS DE PROGRESSÃO

Art. 44.  Para cumprimento das metas institucionais, serão reconhecidos os cursos 
de capacitação realizados em outras instituições, publicas ou privadas, cuja demanda não foi 
atendida pela Unidade de Capacitação da Progep.

§  1º  Os  cursos  realizados  em  outras  instituições  deverão  ser  previamente 
submetidos  à  apreciação  da  Unidade  de  Capacitação  da  Progep,  quanto  à  equivalência  do 
conteúdo programático e da carga horária.

§ 2º  Serão reconhecidos, para fins de progressão por capacitação, os certificados de 
cursos de capacitação, extensão e estágio, oferecidos ou não pela Unidade de Capacitação da 
Progep, desde que observados o disposto no Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006, devendo 
seguir os seguintes critérios:

I - participação do servidor como capacitando;
II - frequência mínima de setenta e cinco por cento;
III - rendimento satisfatório, obtido na avaliação por escrito, previsto no § 2º do art. 

42, deste Programa; e
IV - apresentação de certificação, nos moldes da legislação vigente, com a carga 

horária mínima exigida pelo cargo.

TÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
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Art. 45.  Compete à Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoal, por intermédio da 
Unidade de Capacitação, desenvolver e promover mecanismos visando apoiar e incentivar o 
servidor a realizar cursos para elevação de seu nível de escolaridade, em especial, a Educação 
Formal.

Parágrafo único. É de competência da Unidade de Capacitação elaborar e divulgar 
relatório mensal e semestral de execução dos cursos descritos no Programa Anual de Capacitação, 
Aperfeiçoamento  e  Qualificação,  a  fim de  possibilitar  o  controle  e  a  avaliação  das  ações  de 
capacitação,  mediante  um  conjunto  de  indicadores  que  possibilitem  mensurar  os  resultados 
alcançados, e o direcionamento das ações futuras rumo aos objetivos e metas planejados.

Art.  46.   Em caráter  excepcional,  poderão  ser  executadas  outras  atividades  de 
capacitação, aperfeiçoamento e qualificação não inseridas no Programa Anual de Capacitação, 
Aperfeiçoamento e  Qualificação,  desde que justificada sua importância  e  relevância para a 
Instituição. 

Parágrafo  único.  As  atividades  mencionadas  nos  termos  do  caput deste  artigo, 
somente  serão  executadas  se  houver  parecer  favorável  da  Progep,  em face  da  análise  dos 
recursos envolvidos e do retorno esperado para o servidor e para a Instituição.

Art.  47.   Os  cursos  de  graduação  e  de  pós-graduação  realizados  em  outras 
instituições  poderão  ser  utilizados  para  fins  de  incentivo  a  qualificação  somente  se  os 
respectivos cursos forem reconhecidos pelo MEC.

Art. 48.  A Unidade de Capacitação poderá apoiar e executar projetos voltados para 
área social podendo, para tanto, utilizar o banco de colaboradores da UFMS.

Art  49.  A operacionalização  do  Programa  de  Capacitação,  Aperfeiçoamento  e 
Qualificação dos  integrantes  do Plano de  Carreira  dos  Cargos Técnico-Administrativos  em 
Educação  da  UFMS  deverá  ser  supervisionada  pela  Comissão  Interna  de  Supervisão 
(CIS/UFMS).

Art. 50.  Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) Reitor(a), em conjunto com o(a) 
Pró-Reitor(a) de Gestão de Pessoas e do Trabalho, no âmbito de suas competências.
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