
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO 71, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2018.

O Pró-Reitor de Gestão de Pessoas da Fundação Universidade Federal de
Mato Grosso do Sul, considerando o disposto no Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de
2006, na Resolução CD nº 73, de 5 de agosto de 2015, e na Resolução CD nº 132, de 25 de
julho de 2017, e o que consta no processo nº 23104.028763/2017-17, resolve:

1.  Divulgar  o  Plano Anual  de  Capacitação dos  Servidores  da  UFMS
2018, aprovado pelo Reitor.

2.   Os  servidores  da  UFMS  (docentes  e  técnicos-administrativos)
interessados em atuar como instrutores nos eventos de capacitação, relacionados no Plano,
item  IX  –  EVENTOS  DE  CAPACITAÇÃO  OFERECIDOS  PELA  PROGEP,  deverão
preencher o formulário de PROJETO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO 2018 (ANEXO
II), disponível em formato editável no site da Progep www.progep.ufms.br, e enviar para o
e-mail dicq.progep@ufms.br,  com  confirmação  de  recebimento,  no  período
compreendido entre 08/02/2018 e 02/03/2018.

3.  A  relação  dos  instrutores  selecionados  será  divulgada  a  partir  de
12/03/2018 no site da Progep: www.progep.ufms.br.

ANTÔNIO JOSÉ ÂNGELO MOTTI

Documento assinado eletronicamente por Antonio Jose Angelo Mo, Pró-

Reitor(a), em 07/02/2018, às 14:21, conforme horário oficial de Mato Grosso do

Sul, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de

2015.

A auten+cidade deste documento pode ser conferida no site h,ps://sei.ufms.br

/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&

id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0305889 e o código

CRC 0707C5DB.

GABINETE DA PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.028763/2017-17 SEI nº 0305889
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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA UFMS

2018

I - APRESENTAÇÃO

O Plano Anual de Capacitação da Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) compõe a Política de Desenvolvimento de Pessoal da Administração Pública
Federal, regulamentada pelo Decreto nº 5.707, de 23 de fevereiro de 2006 e obedece às diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação (PDI-PCCTAE), instituído pela Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, estabelecidas no Decreto nº 5.825, de 29 de junho de
2006.

Segundo os Decretos supra, os seguintes termos são utilizados neste documento:

Capacitação: o processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para o desenvolvimento de competências institucionais por meio do
desenvolvimento de competências individuais;

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 UFMS;

Eventos de Capacitação: são cursos presenciais e a distância, aprendizagem em serviço, grupos formais de estudo, 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;

Formação Docente: processo ou conjunto de procedimentos que conduzem aprendizagens e proporcionam interação do docente com seu ambiente laboral, e com as pessoas
que se relacionam para tomar consciência do “ser e do fazer” nas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação na educação superior;

Formação Inicial: curso ou atividades desenvolvidas com os docentes ingressantes na UFMS como estratégia de profissionalização e inserção do professor nas atividades de
ensino, pesquisa, extensão e inovação na Educação Superior; e

Formação Continuada: cursos ou atividades desenvolvidas para implementar política de melhoria do cotidiano do professor e da educação superior contribuindo para a
integração das práticas pedagógica e das atividades docentes no ambiente institucional.

II - OBJETIVO

O Plano de Capacitação tem como objetivo proporcionar o desenvolvimento de competências institucionais e individuais por intermédio de um processo permanente e deliberado de
aprendizagem de aperfeiçoamento e qualificação, utilizando as seguintes ferramentas:

Levantamento das Necessidades de Treinamento (LNT), que é preenchido pelos diversos setores da UFMS;1. 

Projetos de cursos de capacitação apresentados por servidores desta Instituição, em consonância com os cursos listados no LNT e selecionados por uma equipe formada pelo
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas, pela Chefe da Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento, e pelos integrantes da Divisão de Capacitação e Qualificação;

2. 

Projetos de cursos destinados aos Servidores Docentes em consonância com os diversos temas que envolvem o desempenho profissional na educação superior, por meio da
Formação Inicial e Continuada, construídos em parcerias com a Divisão de Formação de Professores (Difor) da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de
Professores (Sedfor/RTR), Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação (Propp), Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Desporto (Proece),
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proaes), Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (Progep), e demais Unidades da Administração relacionadas à atuação docente.

3. 

Ajuda financeira com pagamento de inscrição, diárias e passagens para os servidores participarem de eventos como congressos, simpósios, seminários, palestras, workshops e
eventos similares que contribuam para o desenvolvimento de capacidades individuais e melhorem a qualidade dos serviços prestados;

4. 

Realização de cursos de capacitação na UFMS em parceria com outros órgãos públicos e privados;5. 

Horário especial para servidor estudante participar de cursos formais (qualificação), conforme art. 98, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990;6. 

Licença para capacitação, de acordo com o art. 87, da Lei nº 8.112/990;7. 

Afastamentos para Pós-Graduação Stricto Sensu, conforme art. 96-A da Lei nº 8.112/90.8. 

III – JUSTIFICATIVA

O Plano de Capacitação foi elaborado baseado nos princípios e diretrizes do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI/UFMS) e PDI/PCCTAE de forma a atender os objetivos
institucionais e as necessidades identificadas junto a cada unidade administrativa da Universidade por meio de coleta de dados através do preenchimento do formulário LNT –
Levantamento das Necessidades de Treinamento, indicações pelas chefias dos diversos setores e o resultado do Programa de Avaliação de Desempenho.

A UFMS possui no seu quadro um total de 1.949 Servidores Técnico-Administrativos ativos, em exercício, distribuídos pelas cinco classes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-
Administrativos em Educação.

Atualmente  são 1.677,  que correspondem a 86,04% de servidores ativos,  em exercício,  recebendo Incentivo à  Qualificação,  significando que a maioria  dos  servidores tem
escolaridade acima do mínimo exigido. Em relação à Progressão por Capacitação, 1.640 servidores recebem tal incentivo, que corresponde a 84,14% dos servidores ativos, em
exercício. Os dados acima foram obtidos em novembro de 2017.

SERVIDORES QUE RECEBEM INCENTIVO À QUALIFICAÇÃO

Classe Quantidade Percentual sobre Classe (%) Percentual sobre Total de servidores (%)
A 59 79,73 3,02
B 77 84,66 3,95
C 333 90,49 17,07
D 745 81,96 38,19
E 464 91,34 23,78

Total 86,01

CLASSIFICAÇÃO POR CLASSE E NÍVEL DE CAPACITAÇÃO

Nível de Capacitação
Classe I II III IV TOTAL

A 0 3 7 64 74
B 1 6 10 74 91
C 39 24 57 248 368
D 164 161 193 390 908
E 104 71 91 242 508

TOTAL 308 265 358 1018 1.949
Quantitativo total de servidores beneficiados por eventos de capacitação ofertados pela Progep em 2017:
Técnicos-Administrativos: 1.302 servidores
Docentes: 350 servidores

IV - METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO
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1a Etapa: Levantamento das Necessidades de Treinamento - LNT, junto aos diversos Setores da UFMS;
2ª Etapa: Consolidação dos dados do LNT pela Divisão de Capacitação e Qualificação e seleção dos cursos que serão ministrados no ano seguinte (com datas prováveis de execução);
3ª Etapa: Elaboração do Plano Anual de Capacitação de acordo com as necessidades identificadas;
4ª Etapa: Previsão de gastos;
5ª Etapa: Aprovação do Plano Anual de Capacitação;
6ª Etapa: Recebimento dos projetos de cursos e seleção dos servidores que ministrarão os eventos de capacitação retribuídos por Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC).

V - LINHAS DE DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE CAPACI TAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

O Programa de Capacitação e Qualificação será desenvolvido conforme definido nas Normas vigentes e no Programa de Capacitação aprovado pela Resolução nº 73, CD, de 5 de
agosto de 2015, e pela Resolução nº  132, CD, de 25 de julho de 2017. O Programa de Capacitação e Qualificação dos Servidores da UFMS segue as seguintes linhas de
desenvolvimento:

Iniciação ao Serviço Público;

Formação Inicial e Continuada de Docentes;

Desenvolvimento Profissional Geral;

Educação Formal;

Capacitação para Formação de Gestores;

Capacitação Interambientes; e

Capacitação Específica.

1. Iniciação ao Serviço Público

A iniciação ao Serviço Público é atividade obrigatória para todos os servidores que ingressam na Carreira Técnico-Administrativo e na Carreira do Magistério Superior.  A
programação das atividades de capacitação dependerá das nomeações e posses que acontecerem no decorrer do ano.

Muitos servidores ingressantes nas últimas décadas, especialmente no Projeto de Consolidação e Expansão Reuni, não tiveram a oportunidade de participarem pelo processo de
Formação em Iniciação ao Serviço Público. Assim, há um grande contingente de servidores para serem formados neste tema, acreditando que este conhecimento agrega competência
no desempenho laboral dos servidores.

As atividades  de Iniciação ao Serviço  Público serão desenvolvidas em duas  etapas:  a primeira, sob a responsabilidade da Pró-Reitoria  de Gestão de  Pessoas 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.

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 ambiente de trabalho.

2. Formação inicial e continuada de docentes

2.1. Formação inicial de professores ingressantes da UFMS

A formação inicial  para exercício docente é atividade obrigatória para todos os docentes na Carreira do Magistério Superior  e visa ao conhecimento acerca dos protocolos
institucionais de ensino específicos da entidade bem como sua estrutura de apoio pedagógico (presencial e a distância).

2.2 Formação Continuada do Docente

2.2.1 Formação em práticas pedagógicas inovadoras na Educação Superior

A Curso de  Práticas  Pedagógicas Inovadoras na  Educação Superior  tem como objetivo  oferecer formação continuada a  todos os  docentes  da UFMS de forma gradativa  e
semipresencial, utilizando as tecnologias do ensino a distância. O curso aborda temas importantes para a inovação na educação superior, tais como: relação professor e aluno; relações
interpessoais; humanização do ensino; didática; metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem; avaliação da aprendizagem; tecnologias digitais na prática pedagógica; ensino a
distância.

2.2.2 Formação de Coordenadores de Curso e Gestores de Unidades

A Coordenação de Curso e Gestão de Unidades são funções ocupadas por docentes e é parte integrante de sua carreira. A proposição, coordenação, organização e manutenção dos
cursos ofertados pela Instituição são funções exercidas pelos docentes e estes, ao assumirem a gestão acadêmica de um Curso ou de uma Unidade, frequentemente o fazem sem terem
a formação adequada. A grande maioria dos docentes necessitam de formação adequada para o exercício desta função.

A institucionalização deste processo formativo é rica oportunidade para socializar o padrão de procedimentos coerentes com a política da Universidade, constituindo bom momento
para rever posturas já sedimentadas na cultura de gestão da Instituição. Essa formação será conduzida por meio da integração de todas as Unidades Administrativas responsáveis
pelas atividades de ensino, pesquisa, extensão e inovação, em parceria com Difor/Sedfor, Prograd e Progep.

3. Desenvolvimento Profissional Geral

O Desenvolvimento Profissional Geral compreende toda atividade de capacitação 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.

4. Educação Formal

A Educação Formal visa ao desenvolvimento integral do servidor, mediante o apoio e incentivo para a frequência do ensino em todos os níveis, do nível fundamental à pós-
graduação. Considera-se Educação Formal os cursos regulares e engloba desde a alfabetização à pós-graduação. Para tais fins poderá haver horário especial ao servidor estudante ou
afastamento para pós-graduação, conforme disposto em normativas internas.

5. Capacitação para Formação de Gestores

A Capacitação para Formação de Gestores compreende o conjunto de atividades e ações que proporcionem a preparação e atualização do servidor e seus substitutos eventuais para o
desempenho de funções de gestão e coordenação. Essa capacitação será composta por um Módulo Básico Geral que contemplará todos os aspectos estruturais para formação de
gestores para a instituição, e embasará as demais formações específicas para desempenho da função.

6. Capacitação Interambientes

As capacitações interambientes são direcionadas às atividades que envolvem mais de um Setor ou Unidade.

7. Capacitação Específica

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.

VI - DIVULGAÇÃO E EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE CAPACITA ÇÃO
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A Coordenação do Plano de Capacitação ficará a cargo da equipe da Divisão de Capacitação e Qualificação da Progep, que efetivará e divulgará com a devida antecedência o
cronograma mensal das atividades de capacitação a serem desenvolvidas, facilitando o amplo conhecimento e participação de todos os servidores interessados.

A fim de facilitar a divulgação dos cursos e treinamentos implementados, a programação das atividades estará disponível na página da internet da Progep (progep.ufms.br) e os
Setores serão comunicados sobre o início de novos cursos de capacitação pelo Sistema Eletrônico de Informação.

VII - PARTICIPAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Os critérios para participação do Servidor Técnico-Administrativo em programas de capacitação observarão o disposto na Resolução nº 73, CD, de 5 de agosto de 2015:

maior tempo de serviço;

nível de capacitação/qualificação mais baixo;

não participação em curso/atividade nos últimos dezoito meses;

não participação concomitante em duas atividades de capacitação e/ou qualificação;

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;

previsão dos cursos/atividades solicitados no PDI/PCCTAE e no Plano Anual de Capacitação e Qualificação;

anuência da chefia imediata;

necessidade detectada por intermédio da Avaliação de Desempenho;

prioridade para cursos e/ou atividades oferecidos pela Instituição para servidores com turmas fechadas;

a expectativa de sua contribuição futura para a Instituição; e

preenchimento das vagas remanescentes conforme banco de dados da Divisão de Capacitação e Qualificação.

A seleção dos docentes para participar dos cursos de capacitação e aperfeiçoamento oferecidos pela Progep, conforme estabelecido pela Resolução nº 132, CD, de 25 de julho de
2017, deverá atender aos seguintes critérios:

1. compatibilidade do curso e/ou atividade pretendida, com sua área de atuação e em consonância com os objetivos e metas institucionais;

2. expectativa da contribuição futura para a UFMS; e

3.  aprovação do Conselho da Unidade da Administração Setorial.

A Direção da Unidade da Administração Setorial deverá estabelecer a ordem de prioridades dos docentes que participarão da Capacitação e Aperfeiçoamento.

Os cursos serão acompanhados pela Divisão de Capacitação e Qualificação-DICQ/CDR/Progep, que controlará a frequência e promoverá a avaliação de cada atividade oferecida em
coordenação com o instrutor.

Para fins de avaliação dos cursos oferecidos pela UFMS será encaminhado ao e-mail de cada participante uma ficha de avaliação do curso e o relatório gerado pelo sistema será
anexado ao processo do curso. O preenchimento do formulário de avaliação é facultativo e as observações servirão de base para melhoria dos cursos oferecidos.

Os certificados serão gerados pelo Sistema de Certificados da UFMS (SICERT) e cada servidor deverá entrar na página e fazer o download do seu certificado. O mesmo se aplica aos
certificados para os coordenadores, instrutores e participantes das atividades de capacitação realizadas e previstas no Plano Anual de Capacitação.

Serão expedidos certificados de conclusão das atividades somente para os servidores que obtiverem frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) e média superior a 7,0
(sete) na avaliação escrita (para os cursos que exigirem avaliação escrita).

Para os cursos destinados a grandes públicos poderá ser dispensada a ficha de inscrição, bastando que as Chefias das Unidades Central e Setoriais enviem uma lista dos servidores
que deverão participar do curso. Nesses casos ficará subentendida a determinação para que os servidores participem do curso, dispensando desta forma a autorização da Chefia
Imediata.

.

VIII - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

A programação dos recursos financeiros para 2018, com vistas a atender aos diversos projetos e atividades, pauta-se na análise dos custos verificados dentro de cada item nos anos
anteriores, podendo ser realocados na medida da necessidade de remanejamento de Natureza de Despesa.

Detalhamento da Distribuição dos Recursos Financeiros

Natureza da Despesa Expectativa de Gastos*
Diárias 16,5%

Passagens 20,5%
Material de Consumo 1%

Pessoa Jurídica 45%
Pessoa Física 17%

TOTAL 100%

* Percentual do orçamento que for distribuído à DICQ/CDR/Progep em 2018.                  

IX – EVENTOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELA UFMS

Entre os Eventos de Capacitação 2018, foram propostos cursos, palestras e oficinas, conforme as linhas de desenvolvimento do Programa de Capacitação e Aperfeiçoamento. Os
cursos de capacitação terão carga horária mínima de 20 horas, para que os Servidores Técnicos-Administrativos possam somar os certificados de conclusão dos para fins de
Progressão por Capacitação, prevista no PCCTAE.

Além dos cursos ofertados, uma novidade será a implantação do Ciclo de Palestras e Oficinas Organizacionais, que visa proporcionar aos servidores o desenvolvimento de
competências transversais, necessárias a todos os cargos da Universidade.

O Ciclo compreende o agrupamento das palestras e oficinas que serão realizadas em 2018, totalizando uma carga horária total prevista de 72 horas.  A participação nas palestras e
oficinas ofertadas poderá ser somada para a emissão do certificado único de participação do Ciclo de Palestras e Oficinas Organizacionais 2018, desde que o servidor alcance a carga
horária mínima de 20 horas.

No intuito de facilitar a participação dos servidores de todos os Câmpus e do Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (Humap/UFMS), será priorizada a realização de
eventos que possam ser transmitidos por videoconferência e por outras tecnologias do ensino a distância.

Após análise pela Divisão de Capacitação e Qualificação da Progep, com base no Levantamento das Necessidades de Treinamento – LNT (Processo nº 23104.010886/2017-93), os
cursos a serem desenvolvidos no ano de 2018 foram selecionados e agrupados pelas Linhas de Desenvolvimento do Programa de Capacitação e Qualificação, descritos a seguir.

De acordo com a necessidade verificada no decorrer do ano, outros eventos de capacitação poderão ser oferecidos pela DICQ.

1. INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH
Meta

Servidores
Período Objetivo

Responsabilidade

Acolhimento Institucional
aos Novos Servidores

Seminário 4h
100

abril (Posse
Coletiva) Capacitar os servidores recém empossados para que conheçam os sistemas de informação, planos de carreira,

unidades administrativas, procedimentos e rotinas da UFMS, de forma que, ao iniciarem as atividades nos
respectivos setores, tenham um conhecimento prévio sobre os recursos da universidade.Formação Inicial para

Carreira Pública
Curso 20h maio
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2. FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE DOCENTES

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH Meta Servidores Período Objetivo

Formação
Docente

Formação inicial de professores
ingressantes da UFMS

Curso
Módulos de

30h
Total 120h

Totalidade dos docentes
ingressantes

março a junho Capacitar os docentes ingressantes para o exercício do magistério na UFMS

Formação
Docente

Práticas pedagógicas inovadoras
na Educação Superior

Curso
Módulos de

30h
Total 120h

200 em cada oferta
(Total 400)

março a junho
agosto a

novembro

Capacitar os docentes da UFMS para fomentar a modificação e inovação das práticas
pedagógicas

Formação
Docente

Formação de Gestores e
Coordenadores de Cursos

Curso
Módulos de

30h
Total 120h

100 abril a julho
Capacitar o docente que assumiu ou que pretende assumir a gestão acadêmica de
Curso, ou de uma unidade e que necessita de formação adequada para o exercício
desta função.

3. DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL GERAL

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH
Meta

Servidores
Período Objetivo

Capacidade de Iniciativa
Reflexões sobre a Capacitação

Profissional na Carreira Técnico-
Administrativa

Palestra 4h 80 março
Capacitar o servidor para conhecer o que é a Progressão por Capacitação prevista no Plano de
Carreira dos Técnicos-Administrativos em Educação (PCCTAE) e buscar ações de capacitação
desenvolvidas na UFMS e em outras instituições.

Atendimento ao Público
Interno e Externo

SEI Básico Curso 20h 30
março e
agosto

Capacitar os servidores para utilizar o Sistema Eletrônico de Informações – SEI.

Atendimento ao Público
Interno e Externo

SEI Avançado Curso 20h 30
abril e

setembro
Capacitar os servidores para utilizar em sua amplitude as funcionalidades do SEI.

Responsabilidade
Avaliação de Desempenho Funcional: 

Siatec
Palestra 4h 80 março

Capacitar os servidores para realizar a Avaliação de Desempenho da Carreira Técnico-
Administrativa no Sistema de Avaliação de Técnicos (Siatec).

Responsabilidade
Avaliação de Desempenho Funcional:

Siadoc
Palestra 4h 80

abril e
setembro

Capacitar os servidores para realizar a Avaliação de Desempenho da Carreira de Professor do
Magistério Superior no Sistema de Avaliação Docente (Siadoc).

Atendimento ao Público
Interno e Externo

Atendimento à Comunidade
Universitária

Curso 20h 200
março e
setembro

Capacitar os servidores para atender melhor os alunos baseado em eventos:

Encontro 1 – Tratar bem ou atender bem?
Encontro 2 – Superar as expectativas da Comunidade Universitária
Encontro 3 – Como agir em situações de adversidade
Encontro 4 – Atrair, reter e fidelizar: uma atitude dinâmica na Instituição
Encontro 5 – Como agir diante das reclamações?

4. CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE GESTORES

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH
Meta

Servidores
Período Objetivo

Acompanhamento
com foco em

resultados

Planejamento com
Foco em Resultados

Palestra 4h 80 março
Discutir   metodologia   para   o   alcance   de   metas   e atendimento de necessidades de curto, médio e longo
prazo da Unidade, bem como o monitoramento da qualidade e do andamento do trabalho de acordo com metas
estabelecidas pelo planejamento estratégico da organização.

Inovação
Mapeamento de
Competências

Oficina 4h 80 maio
Capacitar os servidores para realizar o mapeamento de competências de sua unidade, como ferramenta para
implantação da Gestão por Competências na UFMS.

Decisões Estratégicas
Controle Interno e
Análise de Riscos

Palestra 4h 80 abril
Capacitar o servidor para o uso de boas práticas de controle interno e análise de risco na gestão de processos,
como ferramentas de suporte à consecução de objetivos.

Gestão de Equipes
Ética e Assédio no

Ambiente de Trabalho
Palestra 4h 80 setembro

Capacitar o servidor para identificar a manifestação do assédio nas relações de trabalho, de forma que possa
defender-se e evitar situações de assédio, assim como compartilhar informações sobre a temática.

Gestão de Equipes Gestão de Equipes Palestra 4h 80 outubro
Capacitar gestores para desenvolver a equipe de trabalho, utilizando as melhores práticas, buscando
potencializar e canalizar os talentos da equipe para uma maior satisfação e comprometimento dos seus
membros e alcance dos objetivos organizacionais. Negociação Coletiva e Gestão de Conflitos.

Responsabilidade
Coordenação de
Cursos e Gestão

Acadêmica
Curso

Módulos
de 30h
Total
120h

100 em cada
oferta

março a
junho

agosto a
novembro

Capacitar servidores e seus substitutos eventuais para o exercício da função de Coordenação de Curso,
Coordenação de Gestão Acadêmica, Secretaria Acadêmica e Apoio Pedagógico. Abordar aspectos gerais da
coordenação de cursos, elaboração e implantação de projetos pedagógicos de cursos; gestão com o núcleo
docente estruturante (NDE); corpo docente: perfil e planos; legislação de cursos, avaliação interna e externa e
processos de autorização e reconhecimento junto ao Ministério da Educação; inserção e permanência de alunos
e política de egressos; e tecnologias digitais.

Gestão e Coordenação
Gestão administrativa

e pedagógica das
Unidades Setoriais

Curso

Módulos
de 30h
Total
120h

80
agosto a

novembro

Capacitar servidores para o exercício da gestão das unidades setoriais. Oferecer noções legais, administrativas,
técnicas e pedagógicas aos servidores que assumem cargos de direção e chefia nas unidades, bem como para
seus substitutos eventuais.

Decisões Estratégicas
Planejamento

estratégico
Curso 20h 80

abril a
setembro

Aprender todas as etapas do planejamento estratégico, como analisar a situação atual, o ambiente interno e
externo e a definir os objetivos do negócio, metas futuras e a definir planos de ações e como implementá-los
para alcançar o cenário desejado.

Decisões Estratégicas Lider Coach Curso 36h 80
abril a

setembro

Capacitar os líderes a adotar as técnicas e ferramentas do Coach na busca da alta performance de suas equipes,
em favor dos resultados desejados. A estratégia de abordagem apoia-se no desenvolvimento de habilidades e no
uso de ferramentas que te possibilitam participar diretamente do desenvolvimento individual dos colaboradores
de sua equipe. 32 horas – Workshops presenciais + 4 horas – Sessão de coaching por participante.

Decisões Estratégicas Liderança Curso 20h 80
abril a

setembro

Compreender a importância de se trabalhar a visão sistêmica de uma liderança motivada e orientada para
melhores resultados na transformação da sociedade.
Adotar atitudes de um líder empreendedor, transformador, ético, criativo e inovador para o fortalecimento dos
talentos do grupo.

5. CAPACITAÇÃO INTERAMBIENTES

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH
Meta

Servidores
Período Objetivo

Comunicação Interna Excel Básico Curso 32h 25
maio e

setembro
Capacitar o servidor para   execução de tarefas básicas no Microsoft Excel.

Atendimento ao público
interno e externo

Excelência no
Atendimento ao Público

Palestra 4h 80 março
Capacitar o servidor para que reconheça a importância de prestar serviços de qualidade, desenvolvendo suas
atividades dentro de prazos hábeis, contribuindo para a melhoria da eficiência das atividades acadêmicas e
administrativas.

Capacidade de Iniciativa
Formação de

Brigadistas de Incêndios
Curso 20h 40 março

Capacitar os servidores da UFMS para a prática de ações de prevenção e combate a princípios de incêndios em
conformidade com a NBR-14276/2009, assim como adoção dos primeiros socorros, utilizando procedimentos de
segurança, de modo a garantir sua própria segurança, de outras pessoas e do patrimônio em risco.

Comunicação Interna Excel Funcional Curso 32h 25
abril e

setembro
Capacitar   o   servidor   para   execução   Funções Avançadas, Estrutura de Tópicos, Tabelas e Gráficos
Dinâmicos, Macros, Proteção de Planilhas e Pastas e Análise de dados no Microsoft Excel.

Acompanhamento com
foco em resultados

Análise e Melhoria de
Processos

Curso 20h 30 abril
Capacitar o servidor para identificar um processo organizacional, mapear o processo, levantar problemas, causas
e propor soluções    viáveis, considerando   elementos básicos e  essenciais   de alinhamento com demais
processos organizacionais.

Atendimento ao público
interno e externo

A inclusão da Pessoa
com deficiência na

UFMS
Palestra 4h 80 abril

Capacitar o servidor para compartilhar informações sobre a inclusão da pessoa com deficiência (PcD) na UFMS,
por meio da identificação da legislação vigente e do atendimento adequado às PcD.

Flexibilidade
Gestão por

Competências
Palestra 4h 80 abril

Capacitar o servidor para adoção do modelo de Gestão de Pessoas por Competências na Administração Pública,
com vistas à utilização dos instrumentos de gestão estratégica de pessoas nas Unidades da UFMS.

Trabalho em Equipe
Liderança e Trabalho

em Equipe
Oficina 4h 80 maio

Capacitar o servidor para desenvolver habilidades para o trabalho em equipe, na perspectiva de aperfeiçoar
processos aplicáveis ao setor público e alcançar resultados estipulados pela instituição.
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Atendimento ao público
interno e externo

Introdução à Língua
Brasileira de Sinais

(Libras)
Curso 40h 30 maio

Capacitar servidor para utilização da competência comunicativa, linguística e de tradução entre surdos e
ouvintes, em contextos de atendimento ao usuário na instituição, respeitando os aspectos culturais, identitários e
de representação simbólica e social da LIBRAS.

Relacionamento
Interpessoal

Relações Interpessoais
no Trabalho

Oficina 4h 80 junho
Capacitar o servidor para compartilhar a importância da competência comportamental no contexto de trabalho
da UFMS, considerando-se o respeito às diferenças individuais e a humanização do ambiente de trabalho.

Capacidade de Iniciativa
Proatividade no

Trabalho
Oficina 4h 80 agosto

Capacitar o servidor para aplicar os conceitos de proatividade (ter iniciativa, buscar novas soluções e não se
acomodar; é estar sempre um passo à frente e se antecipar na resolução de problemas de forma a não esperar que
eles aconteçam) no contexto das relações de trabalho, utilizando técnicas que primem pela eficácia dos
processos e ações desenvolvidas na Instituição.

Comunicação Interna
Normas Gramaticais de

Língua Portuguesa
Curso 32h 30 maio Capacitar o servidor ara    aplicar normas gramaticais, necessárias  à redação de textos oficiais.

Comunicação Interna Gestão Documental Curso 20h 30 setembro
Capacitar o servidor para acompanhamento de  Processos: Identificar,   analisar, tramitar e acompanhar o
andamento dos processos da UFMS. Arquivar  Documentos e Multimídia:  Organizar documentos, 
possibilitando  sua  fácil localização  e  conservação,  de  acordo com normas do Arquivo Central.

Relacionamento
Interpessoal

Diversidade e Inclusão
na UFMS

Oficina 4h 80 novembro

Capacitar o servidor para desenvolver sua função pública de forma ética e respeitosa, valorizando as diferenças,
assim como para conhecer as políticas públicas de inclusão e diversidade desenvolvidas pela UFMS às pessoas,
social e economicamente, excluídas historicamente, como os negros, indígenas, LGBTs, cotistas, pessoas com
deficiência etc.

Atendimento ao público
interno e externo

Atendimento a
Comunidade
Universitária

Curso 15h 30
maio a

setembro

Capacitar o servidor para atender a comunidade universitária e público em geral por meio de Encontros:
Encontro 1 – Tratar bem ou atender bem?
Encontro 2 – Superar as expectativas da Comunidade Universitária
Encontro 3 – Como agir em situações de adversidade
Encontro 4 – Atrair, reter e fidelizar o cliente: uma atitude dinâmica na Instituição
Encontro 5 – Como agir diante das reclamações?

6. CAPACITAÇÃO ESPECÍFICA

Competência Nome do Evento
Tipo de
Evento

CH
Meta

Servidores
Período Objetivo

Responsabilidade Gestão de Contratos Curso 40h 30 abril

Capacitar o servidor para elaboração de Atas de Registro de Preço, Termos de Referência e Editais; Conhecer o fluxo
dos processos Proadi-Proplan ; Compras e Contratações Públicas (instrução processual à luz das Leis nº 8.666/93,
10.520/02 e do Decreto nº 5.450/05): Dispensa/Inexigibilidade; Cotação e Pregão Eletrônico; Movimentação de
Material; Execução Orçamentária e Financeira.

Inovação
Elaboração de Material

Didático EaD
Curso 20h 30 março

Capacitar os servidores interessados em atuar como instrutores de cursos de capacitação da UFMS para elaboração de
material didático EaD.

Comunicação
Interna

Sistema de Concessão
de Diárias e Passagens

(SCDP)
Curso 20h 30 maio

Capacitar os servidores para utilização correta do sistema SCDP dentro dos principais perfis e funções inerentes ao
sistema, desde o processo de solicitação até a prestação de contas, utilizando computador.

Atendimento ao
Público Interno e

Externo

Plataformas de
Pesquisa

Curso 20h 20 maio
Capacitar os servidores, secretários e coordenadores de Programas de Pós-Graduação, para submissão de projetos na
Plataforma SigProj, preenchimento da Plataforma Sucupira e Currículo na Plataforma Lattes.

Responsabilidade
Reflexões sobre
Aposentadoria

Curso 20h 80
março e
agosto

Capacitar o servidor para compreender melhor o novo estágio de vida e suas possibilidades; apresentar noções de saúde
relacionadas à aposentadoria; e, elaborar ou incrementar projetos de vida pós-trabalho. Planejamento financeiro e
procedimentos administrativos na UFMS.

Responsabilidade e
Trabalho em equipe

Segurança do Trabalho Curso 20h 30 outubro Capacitar os servidores para identificar riscos e prevenir acidentes de trabalho.

Responsabilidade
Gestão por processos

Curso 20h 30
julho a

novembro
Modelo de gestão baseada em processos, Identificação e mapeamento de processos; Gerenciamento de processos;
Análise e melhoria dos processos; Padronização; Medição de processos; Controle de processos.

Responsabilidade Líder Coach Curso 36h 30
julho a

novembro

Capacitar os líderes a adotar as técnicas e ferramentas do Coach na busca da alta performance de suas equipes, em
favor dos resultados desejados. A estratégia de abordagem apoia-se no desenvolvimento de habilidades e no uso de
ferramentas que te possibilitam participar diretamente do desenvolvimento individual dos colaboradores de sua equipe.
32 horas – Workshops presenciais + 4 horas – Sessão de coaching por participante.

Responsabilidade
Gestão de Pessoas e

equipe
Curso 24h 30

julho a
novembro

O sistema de Gestão de Pessoas;
Sistemas de remuneração e provisão de pessoas;
Seleção, desempenho e retenção de talentos;
O trabalho em equipe e a percepção humana;
A comunicação interpessoal e os conflitos em uma equipe;
O empresário como um coach da equipe.

Responsabilidade Trabalho em equipe Curso 20h 30
julho a

novembro
O trabalho em equipe e a percepção humana; A comunicação interpessoal  e conflitos em uma equipe.

Responsabilidade Empretec Curso 60h 30
julho a

novembro

O participante é desafiado em atividades práticas, cientificamente fundamentadas, que apontam como um
empreendedor de sucesso age, tendo como características comportamentais a busca de oportunidade, iniciativa,
persistência, correr riscos calculados, exigência de qualidade e eficiência, estabelecimento de metas, entre outros.

Responsabilidade Empreendedorismo Curso 32h 30
julho a

novembro

Conhecer as características do comportamento empreendedor e correlaciona-las com práticas exitosas em diversas
situações; Avaliar as características do comportamento empreendedor em sua conduta pessoal e profissional; Analisar
oportunidades de mercado para desenvolvimento de uma atividade empreendedora; Compreender a estrutura de um
Plano de Negócios para viabilizar um planejamento eficaz; Refletir sobre o seu potencial empreendedor; Adotar
atitudes que favoreçam a busca de oportunidades e a iniciativa para elaborar um Plano de Negócios; Sensibilizar-se
para agir de forma planejada na busca de seus objetivos pessoais e profissionais; Elaborar Plano de Desenvolvimento
Pessoal das Características do Comportamento Empreendedor; Coletar dados e selecionar oportunidades de mercado
para desenvolver uma atividade empreendedora; Organizar, executar e monitorar as etapas de elaboração de um Plano
de Negócios.
Esta capacitação permite, posteriormente, os professores aplicarem esta Disciplina para seus alunos.

Responsabilidade
Oficina  Lego Serious

Play
Workshop 8h 30

julho a
novembro

O Método LEGO® SERIOUS PLAY® trabalha com uma linguagem criativa e sistemática, onde os participantes do
Workshop serão protagonistas do processo que utilizará o bloco LEGO como veículo para facilitar a comunicação e a
resolução de problemas.
O participante poderá construir modelos com as peças do LEGO® que terão significados associados, por meio das
histórias que serão criadas, possibilitando a geração de cenários hipotéticos e ganhar e consciência e novas 
possibilidades.

Responsabilidade
Autoliderança, sua

força
Oficina 4h 30

julho a
novembro

Através da ferramenta Coaching Game o encontro vai possibilitar práticas de auto descoberta.

X – AUXÍLIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS  EXTERNOS.

Dependendo da disponibilidade de recursos orçamentários, a Divisão de Capacitação e Qualificação (DICQ) poderá custear o pagamento de inscrição, diárias e passagens para que os
servidores participem de congressos, seminários, cursos, simpósios, entre outros eventos similares.

O conteúdo do evento deverá estar relacionado às atividades exercidas pelo setor solicitante e o requerimento deverá ser fundamentado pela chefia, explicando qual a importância da
participação e a relação do evento/curso com as atividades da Unidade.

Para requerer auxílio o Setor deverá montar processo no SEI, e encaminhar à DICQ/CDR/Progep com os seguintes documentos:

Formulário de Solicitação de Pagamento de Inscrição em Curso de Capacitação;1. 

Pré-inscrição (SFC)2. 

Fôlder do evento com conteúdo programático, datas e valor das inscrições;3. 

Notas de empenho emitidas anteriormente em favor da empresa organizadora do evento disponíveis no portal da transparência (verificar ação 4572 – capacitação de servidores
públicos federais) ou vide pesquisa na internet;

4. 

Certidões negativas de débitos trabalhistas, previdenciários e fiscais (federal, estadual e municipal);5. 

Atestados de capacidade técnica (solicitar à empresa organizadora);6. 
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Outros documentos solicitados pela Divisão de Capacitação e Qualificação.7. 

Os pedidos deverão ser solicitados com antecedência mínima de quarenta e cinco dias. Prazos menores não garantirão a conclusão do processo a tempo para realização do evento.

Visando à racionalização e efetividade dos custos com capacitação, os servidores que tenham recebido ajuda financeira com pagamento de inscrição, diárias e passagens para
participarem de eventos como congressos,  simpósios, seminários,  palestras, workshops e  eventos similares, deverão atuar na UFMS como multiplicadores  do conhecimento
adquirido.

XI – CURSOS ONLINE GRATUITOS EM OUTRAS INSTITUIÇÕES .

Os servidores interessados poderão se capacitar por meio de cursos de capacitação realizados em outras instituições, inclusive cursos EaD (on-line), com validade para fins de
Progressão por Capacitação para os Técnicos-Administrativos, desde que seus certificados contenham os dados abaixo:

1. Nome completo do servidor;

2. Nome do curso;

3. Período de realização, com dia, mês e ano;

4. Carga horária, com no mínimo 20 horas;

5. Conteúdo programático;

6.  Assinatura da autoridade competente;

7.  Número de registro do certificado no órgão ou entidade que ofereceu o curso; e

8. Número de inscrição no cadastro nacional de pessoa jurídica (CNPJ) da instituição promotora do curso.

A Divisão de Capacitação e Qualificação recomenda a seguir algumas instituições públicas que oferecem cursos gratuitos online:

Escola Nacional de Administração Pública – ENAP http://www.enap.gov.br/pt/web/pt-br/a-distancia
Secretaria de Orçamento Federal – SOF/MP https://ead.orcamentofederal.gov.br/
Programa Saberes – Senado Federal http://saberes.senado.leg.br/
Escola de Administração Fazendária – ESAF https://escolavirtual.esaf.fazenda.gov.br/

XII – CURSOS IN COMPANY CUSTEADOS PELA UFMS

A DICQ poderá custear a realização de cursos in company. São considerados cursos in company aqueles em que a empresa realiza o curso diretamente na UFMS, utilizando as
estruturas e meios da Universidade.

XIII – LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO  PARA 2018

No período de setembro a outubro de 2017, a DICQ/CDR/Progep realizou o levantamento das necessidades de capacitação para o ano de 2018, por meio do envio do Formulário de
Levantamento das Necessidades de Treinamento, encaminhado aos servidores (Processo nº 23104.010886/2017-93).  As necessidades de treinamento indicadas pelas Unidades
Setoriais da UFMS foram consolidadas e encontram-se disponíveis no ANEXO I.

Conforme previsto na Resolução nº 132, CD, de 25 de julho de 2017, as atividades de capacitação docente serão levantadas e executadas pela Progep, sob a responsabilidade da
Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores (Sedfor).

XIV – CADASTRO DE INSTRUTORES PARA EVENTOS DE CAPACITAÇÃO PARA 2018

Com o objetivo de valorizar o conhecimento e experiência dos servidores internos, e fomentar o compartilhamento de conhecimento na instituição, os servidores da UFMS (docentes
e técnicos-administrativos) interessados em atuar como instrutores nos eventos de capacitação, relacionados no item IX – EVENTOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS PELA
PROGEP, deverão preencher o formulário de PROJETO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO 2018 (ANEXO II) e enviar para o e-mail dicq.progep@ufms.br, com confirmação de
recebimento, no período compreendido entre 08/02/2018 e 02/03/2018. O formulário encontra-se disponível em arquivo de formato editável no site da Progep www.progep.ufms.br.

A área de formação dos interessados, experiência profissional e os projetos enviados serão analisados e selecionados pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas segundo critérios de
conveniência e oportunidade. A relação dos instrutores selecionados será divulgada a partir de 12/03/2018 no site da Progep: www.progep.ufms.br

Os instrutores selecionados serão responsáveis por ministrar os eventos de capacitação na modalidade presencial e/ou a distância, elaborar o material didático do evento, controlar a
frequência dos participantes, corrigir atividades e aplicar avaliação.

Poderá haver retribuição por Gratificação por Encargo de Cursos e Concursos (GECC) pelas horas efetivamente trabalhadas, desde que as atividades de Instrutoria sejam exercidas
sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, devendo ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho.

Campo Grande, 6 de fevereiro de 2018.

Elaboração:

Samuel Eliaquim Moreira dos Santos,
Chefe da Divisão de Capacitação e Qualificação.

Vanessa Teodoro,
Chefe da Coordenadoria de Desenvolvimento e Recrutamento.

Antônio José Ângelo Motti,
Pró-Reitor de Gestão de Pessoas.

Edna Scremin Dias,
Chefe da Secretaria Especial de Educação a Distância e Formação de Professores.

Aprovação:

Marcelo Augusto Santos Turine,
Reitor.

ANEXO I

LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES DE CAPACITAÇÃO PARA 2 018 ENVIADAS PELAS UNIDADES SETORIAIS DA UFMS

NECESSIDADE DE TREINAMENTO UNIDADE SETORIAL
Criação e manutenção do site da Facfan Facfan
Direito Público Aginova
Rotinas de Secretarias Faodo
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Conhecendo a UFMS Inisa
Gerenciamento de Projetos Agetic
Gestão da Informação e Documentação CPPP
Gestão de Processos Aginova
Gestão de Processos - Introdução CPPP
Gestão pública Agetic
Legislação da UFMS Infi
Planejamento Estratégico CPAN
Siscoserv - Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações que Produzam Variações no Patrimônio Proadi
Compras Proaes
Compras de material Proaes
Elaboração de Pesquisa de Mercado utilizando o Painel de Formação de Preços de Referência Proadi
Painel de Preços CPPP
Regime Diferenciado de Contratação (RDC Eletrônico) Proadi
Sistema de Registro de Preços Proadi
Procedimentos de consulta de Atas, consulta de saldo de atas no sistema de compras, procedimentos de compras por carona, emissão de ordens de compra. CPPP
CURSO COMUNICAÇÃO CIENTÍFICA RTR
FOTOGRAFIA RTR
MIDIAS SOCIAIS RTR
Conformidade de Registro de Gestão e Conformidade Contábil CPCS
Conformidade de Registro de Gestão e Conformidade Contábil Proplan
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE Progep
PREPARATÓRIO DO SIAFI/SIASG Progep
Retenções Federais, Contribuições Previdenciárias e ISS CPAQ
Retenções Federais, Contribuições Previdenciárias e ISS CPCS
Retenções Federais, Contribuições Previdenciárias e ISS CPTL
Retenções federais, contribuições previdenciárias e ISS Proplan
Retenções na Fonte de Imposto sobre Serviço, Tributos e Contribuições Sociais e Previdenciária na Contratação de Bens e Serviços na Administração Pública Proplan
Aspectos jurídicos da Fiscalização de contratos Proadi
Contração de Serviços Conforme Nova IN 05/2017 Proadi
Fiscalização de contratos e obras Proadi
Fiscalização de Obras Proadi
Gestão/Fiscalização de Contratos Proadi
Licitação e Contrato Administrativo Proadi
Rotinas práticas de gestão e fiscalização de contratos Proadi
Aspectos jurídicos da Gestão de Contratos Proadi
GESTÃO DE CONTRATO Progep
Gestão de Contratos Proadi
Gestão de Contratos Proece
Gestão e Fiscalização de Contratos CPCX
Gestão e Fiscalização de Contratos CPPP
Sistema de Gestão de Convênios - SICONV Aginova
Gestão de Convênios no SICONV - Sistema de Convênios do Governo Federal e também de Gestão dos demais instrumentos jurídicos na figura de convênios e congêneres,
desde a formalização até o acompanhamento da execução.

Aginova

Elaboração de Projetos Pedagógicos Faodo
Mindfulness baseado em intervenção CPTL
Psicopedagogia CPCX
Saúde Mental em Estudantes Universitários CPCX
Técnicas de ensino e aprendizagem Facfan
Tecnologias de Informação e Comunicação Facfan
Transtornos da Aprendizagem CPCX
Excel CPAQ
Excel Proaes
Excel Proaes
Excel Proaes
Excel (Intermediário e Avançado) CPAN
Excel (intermediário ou avançado) Progep
Excel básico Progep
Excel básico e avançado Faodo
Excel Básico, Intermediário Proadi
EXCEL INTERMEDIÁRIO E AVANÇADO Proadi
Excel Intermediário/avançado Proadi
Excel Facfan
Excel Proaes
Descobrindo as competências dos setores da Unidade de Administração Setorial Inisa
Gestão por competências Progep
Utilização da ferramenta Bizagi avançada Aginova
Boas práticas de Biossegurança em Biotérios Inbio
Esterilização de materiais Faodo
Manejo Básico em Animais de Laboratório Inbio
Técnicas de conservação de material anatômico CPCX
Técnicas laboratoriais (microbiologia, citologia) CPCX
Biossegurança em laboratórios. Famez
Gerenciamento de resíduos em serviços de saúde (resíduos biológicos e químicos). Famez
Procedimentos de Segurança no laboratório e Prevenção de Acidentes no Laboratório Facfan
Segurança do Trabalho Facfan
Segurança em laboratório CPCX
Atualização acerca de normativas para RH Progep
Atualização de Legislação de Pessoal (Avaliação de desempenho e Carreiras docente e técnico) Progep
Atualização de Legislação de Pessoal(cadastro, aposentadoria e pagamento) Progep
Como lidar com a pessoa com deficiência (PCD) Proaes
Libras CPAR
Libras Faodo
Libras - Introdução à Língua Brasileira de Sinais Proaes
Libras - Introdução à Língua Brasileira de Sinais Progep
Procedimentos licitatórios, orçamento, finanças, contabilidade pública, gestão de riscos e operacionalização do SIAFI. Aginova
Comércio Exterior: Importação e Exportação Proadi
Execução orçamentária Proaes
Execução orçamentária Proaes
Fluxos de pagamento Proaes
Gestão Orçamentária e Financeira - Voltada para a Gestão do Almoxarifado. Proadi
Gestão Pública, Orçamento, Licitações e Contratos CPCS
Gestão Pública, Orçamento, Licitações e Contratos Faodo
Gestão Tributária de Contratos e Convênios - Organizadora: Open Treinamentos Proplan
Procedimentos relativos à execução orçamentária, financeira e contábil Proaes
Gestão das Transferências da União e Orçamento Público Aginova
GESTÃO DE CONTA VINCULADA Progep
Gestão orçamentária e financeira no setor público CPCS
Gestão orçamentária e financeira no setor público CPPP
Gestão Pública, Orçamento, Licitações e Contratos Proplan
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Gestão Pública, Orçamento, Licitações e Contratos. Proplan
3º Staff Training Erasmus+ Aginova
Busca e Redação de Patentes - área de concentração Biotecnologia Aginova
e-Social na Administração Pública Proplan
Oficina de Busca e Redação de Patentes - Área de concentração Engenharia Aginova
Pós-graduação em Botânica, Unesp, Botucatu, São Paulo, período de janeiro a julho de 2018. Inbio
Pós-graduação em Gestão pública e ou curso da área de educação /UFMS ou Educação/UEMS/UCDB Inbio
TERCEIRIZAÇÃO ENVIO DE PLANILHA PARA CGU Progep
XVII Técnicas Anatômicas Inbio
Processo Administrativo Disciplinar CPCX
Processo Administrativo Disciplinar CPPP
Avaliação de Imóveis e cadastramento no Spiunet Proadi
Gestão do Patrimônio Público CPPP
Inglês Instrumental Facfan
Submissão de Projetos na Plataforma SigProj Inbio
Submissão de Projetos no Sigproj Inisa
Treinamento para elaboração de artigos científicos em inglês Propp
Treinamento para elaboração de projetos de pesquisa, ensino e extensão CPCX
Treinamento para Preenchimento da Plataforma Sucupira Faodo
Treinamento para Preenchimento do Currículo na Plataforma Lattes Propp
Treinamento para Preenchimento da Plataforma Sucupira Propp
Treinamento sobre elaboração e prestação de contas de projetos de pesquisa financiados por órgãos de fomento Propp
Manuseio e Conservação de Obras Históricas e Documentos Históricos CPCX
Preservação, conservação e restauração de documentos arquivísticos Proadi
Restauração de materiais bibliográficos CPAN
Restauração de materiais bibliográficos CPAR
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ACERVOS BIBLIOGRÁFICOS CPTL
RESTAURAÇÃO DE DOCUMENTOS CPTL
Elaboração de Projeto de Incêndio e Pânico e suas Normas Proadi
Licenciamento Ambiental Proadi
NR 10 - Segurança em instalações e serviços em eletricidade Proadi
NR 18 - Condições e Meio Ambiente de trabalho na indústria da construção Proadi
Educação em Saúde no Trabalho com Treinamento Funcional Proplan
Educação em Saúde no trabalho e métodos e procedimentos a serem adotados pela CISSP CPPP
Capacitação de Servidores para a Melhora da Qualidade de Vida por meio de exercícios Posturais Faalc
Ginástica Laboral CPPP
Ginástica Laboral CPTL
Ginástica Laboral Fach
Ginástica Laboral Inisa
Melhoria na postura corporal Prograd
Melhoria na Postura Corporal Proplan
Prevenção ao Suicídio (realizado pelo Capelão Adílson Reis) CPCX
Emissão de Atos Oficiais CPAN
Emissão de Atos Oficiais da UFMS CPPP
Gramática CPAR
Gramática - Nova Ortografia da Língua Portuguesa INFI
Língua Portuguesa CPPP
Língua Portuguesa Faodo
Língua Portuguesa com ênfase em Gramática CPTL
Português Oficial Facfan
Produção de documentos oficiais CPCX
Produção de textos CPCX
Redação Oficial CPAN
Redação Oficial CPPP
Redação Oficial CPTL
Redação Oficial Faalc
Redação Oficial Fach
Redação Oficial Fach
Redação Oficial Faodo
Redação Oficial Proaes
Redação Oficial Progep
Redação Ofícial Proplan
Redação Oficial Aginova
Redação Oficial CPPP
REDAÇÃO OFICIAL FACH
Redação Oficial/UFMS CPTL
Atendimento ao Púbico Proece
Atendimento ao público CPAN
Atendimento ao público Proece
Atendimento ao Público Prograd
Capacitação/Treinamento para Trabalho em Equipe Proaes
Relacionamento Interpessoal e Intrapessoal, com base afetiva e inteligência emocional FAED
Relações Humanas CPAN
Socialização Organizacional CPPP
Trabalho em Equipe e Relacionamento Interpessoal Agetic
Treinamento de memória operacional - Cogmed CPTL
Encontro dos Coordenadores, Secretários e Assistentes Acadêmicos no Âmbito da UFMS. CPCS
Gerenciamento de recursos humanos e liderança Proece
SCDP CPTL
SCDP FACH
SCDP Fach
SCDP Infi
SCDP Inisa
SCDP Proadi
Brigada de Incêndio Facfan
Classificação de documentos Proadi
Gestão de Documentos Arquivísticos Digitais Proadi
Lei de Acesso à Informação - LAI Proadi
Procedimentos Administrativos no Sei Faodo
Procedimentos Administrativos no SEI CPPP
Procedimentos Administrativos no SEI. CPCS
Procedimentos administrativos no sistema SEI CPCS
Procedimentos administrativos no sistema SEI CPCX
Procedimentos administrativos no sistema SEI CPPP
SEI CPTL
SEI Faalc
SEI Fach
SEI Fach
SEI Fach
SEI Infi
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SEI Inisa
SEI Proece
SEI - Protocolo integrado e Sistema Eletrônico Nacional Proadi
SEI - Uso avançado Inisa
SEI  - Sistema Eletrônico de Informações CPTL
Sei (Sistema Eletrônico de Informações) Facfan
SEI Administrar Proadi
Administração de Banco de Dados Agetic
AutoCAD - 2018 Agetic
COBIT 5 Foundation Agetic
Cursos on-line de tecnologia para 12 pessoas -  Referência Alura Agetic
Eduroam: Acesso Sem Fio Seguro para Comunidade Acadêmica Federada Agetic
Elaboração de PDTI Agetic
Federação CAFe: Implantação do Provedor de Identidade Agetic
Federação CAFe: Provedores de Serviços e Aplicações Federadas Agetic
Formação em Segurança Cibernética Agetic
Fundamentos de gerenciamento de serviços de TI baseado na ISO/IEC 20000 Agetic
Fundamentos de segurança da informação (baseado na ISO/IEC 27002) Agetic
Fundamentos do gerenciamento de serviços de TI com base na ITIL® edição 2011. Agetic
Gestão da Segurança da Informação - NBR 27001 e NBR 27002 Agetic
Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005 Agetic
ICPEdu: Introdução à Infraestrutura de Chaves Públicas e Aplicações Agetic
Introdução à Segurança de Redes Agetic
Manutenção de notebook Agetic
OSPF Avançado Agetic
Padrões de Projetos em Desenvolvimento de Software Agetic
Payara Server Agetic
PFSense Avançado Agetic
Planejamento e Contratação de Serviços de TI Agetic
Planejamento e Gestão Estratégica de TI Agetic
Planejamento e Projeto de Infraestrutura para Datacenter Agetic
Políticas de Segurança da Informação Agetic
Protocolos de Roteamento IP Agetic
Recuperação de dados Agetic
Segurança de Redes e Sistemas Agetic
Segurança em Redes sem Fio Agetic
Teste de Invasão de Aplicações Web Agetic
Tratamento de Incidentes de Segurança Agetic
Web Apache HTTP Server Agetic
Elaboração de Atas de Registro de Preço, Termos de Referência e Editais CPCX
Elaboração de Atas de Registro de Preço, Termos de Referência e Editais. CPPP
Elaboração de Termo de Referência Proadi
Elaboração de Termo de Referência Proadi
Elaboração de Termo de Referência Proece
Elaboração de termos de referência Proaes
Lei nº 8.666/1998, RDC - presencial e eletrônico, termo de referência e elaboração de Atas Proadi
Termo de Referência (atualizações legais e jurisprudências) Proadi

ANEXO II

FORMULÁRIO PARA PROJETO DE EVENTO DE CAPACITAÇÃO 20 18

I - IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Nome do Evento: *Conforme estabelecido no item IX do Plano Anual de Capacitação dos Servidores da UFMS - 2018
Tipo de Evento: (  ) Curso      (  ) Palestra      (  ) Oficina     

Início: Término:

Instrutor(a):

Cargas Horárias Do Projeto: Elab. Mat. Didático: Total de Horas:

Unidades Envolvidas: 1- 2- 3- 4-

Público-Alvo:

Número de Vagas: Número de Turmas:

Local do Evento:
Horário do Evento:

II - DADOS DO(S) INSTRUTOR(ES) DO CURSO:

*Caso haja mais de um instrutor lançar em quadros separados

Nome:
Tipo: (  ) Docente (  ) Técnico-Administrativo
Siape: CPF: E-mail:
Titulação: (  ) Graduado (  ) Especialista (   ) Mestre (   ) Doutor
Área de Formação: Ex: Administração, Psicologia, etc. Ex: MBA em Gestão Pública
Unidade/Órgão de Lotação:
Jornada de Trabalho: (  ) 20 horas (  ) 40 horas (  ) Dedicação Exclusiva (  ) Aposentado
Categoria: (   ) CD (   ) FG *marcar somente se exercer CD ou FG
Ramal: Celular: Carga Horária a ser ministrada por este instrutor:

III – DESCRIÇÃO DO PROJETO

JUSTIFICATIVA:
OBJETIVOS:
Ao final do curso, o servidor participante deverá ser capaz de:
METODOLOGIA:
Ex: O evento será desenvolvido em ___ encontros, com aulas ____ vez por semana, com um total de ___ horas-aula. Receberão certificado os participantes com
75% de presença nas atividades didáticas presenciais.
O conteúdo programático do curso está distribuído em aulas teóricas e atividades práticas intercaladas.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO (Detalhado):
Detalhar a ementa do curso (constará no verso do certificado)
AVALIAÇÃO E ENCERRAMENTO:
Para a obtenção do certificado, o aluno deverá comparecer a 75% de presença das aulas, obrigatoriamente, e alcançar a média 7,0 da carga horária total do
curso. Fica, deste modo, a cargo do Instrutor, fornecer ao final do curso, o relatório pormenorizado da presença de cada participante, bem como a avaliação de
participação e aproveitamento do curso.
OBS: O certificado será emitido pela – Progep.

SEI/UFMS - 0302213 - Plano Anual de Capacitação dos Servidores https://sei.ufms.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_w...

9 de 10 07/02/2018 15:08



Avaliação através da participação nas atividades como estudos de caso, leituras, discussões e dinâmicas de grupo.
MATERIAL DIDÁTICO E DE CONSUMO:
 Detalhar o material a ser utilizado durante o curso
¨quadro branco   ¨ projetor multimídia     ¨ apostila       ¨ textos   ¨ exercícios/copias

IV - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

*Marcar X nos quadrados relativos às atividades

ATIVIDADES jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez
Preparação
Execução
Avaliação
Relatório

V – PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

*vide Resolução nº 30-CD, de 11 de junho de 2008, alterada pela Resolução nº 3-CD, de 12 de janeiro de 2009.

ENCARGO DE CURSO
Instrutor R$
Elaboração de material didático R$
Subtotal R$

OUTROS
ENCARGOS

Pessoa jurídica R$
Diárias R$
Passagens R$
Material de consumo R$
Elaboração de material didático R$
Subtotal R$

TOTAL GERAL R$

Campo Grande, __ de _________ de 2018.

NOME DO INSTRUTOR E ASSINATURA

Instrutor

Documento assinado eletronicamente por Samuel Eliaquim Moreira dos Santos, Chefe de Divisão, em 06/02/2018, às 10:49, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com

fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Vanessa Teodoro, Chefe de Coordenadoria, em 06/02/2018, às 13:25, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento

no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Antonio Jose Angelo Mo�, Pró-Reitor(a), em 06/02/2018, às 14:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento

no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Augusto Santos Turine, Reitor, em 06/02/2018, às 17:59, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no

art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edna Scremin Dias, Secretário(a), em 07/02/2018, às 11:52, conforme horário oficial de Mato Grosso do Sul, com fundamento no art. 6º,

§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten+cidade deste documento pode ser conferida no site h,ps://sei.ufms.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando

o código verificador 0302213 e o código CRC 94E6B833.

DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Av Costa e Silva, s/nº - Cidade Universitária

Fone: 

CEP 79070-900 - Campo Grande - MS

Referência: Processo nº 23104.028763/2017-17 SEI nº 0302213
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