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Introdução

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do IFSul, 
conforme dispõe o Decreto nº 9.991, de 28 de agosto de 2019 
e a Instrução normativa nº 201, de 11 de setembro de 2019, 
contempla as necessidades de desenvolvimento da Instituição 
para o ano de 2020.

Este documento, conforme determina a legislação supracitada, 
deverá nortear as ações de desenvolvimento que serão 

realizadas durante o ano. Assim, toda e qualquer proposta de 
ação de desenvolvimento deverá estar contemplada neste PDP, 
excetuando-se, neste primeiro ano de vigência, as ações de 
qualificação (educação formal).

Por meio da categorização das necessidades de capacitação 
em objetos temáticos, podemos constatar que a maioria está 
relacionada à área de atuação do Sistema estruturador (68%), que 
contempla as diversas subáreas elencadas no Gráfico 2.
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Dentre as subáreas do Sistema estruturador, aparecem com maior 
frequência as necessidades relacionadas aos Serviços gerais, 
Tecnologia da Informação e Comunicação e Gestão de pessoas, 
com 39, 26 e 10%, respectivamente.

A seguir, são apresentadas orientações às servidoras/aos 
servidores, as necessidades da Instituição para o ano de 2020 e 
uma relação de cursos da ENAP.

Orientações aos servidores

1ª) As necessidades estão agrupadas conforme Catálogo de 
objetos temáticos em: área de atuação finalística, área de atuação 
gerencial, área de atuação liderança, área de atuação sistema 
estruturador – organização e inovação institucional, planejamento 
e orçamento, serviços gerais, documentação e arquivo, custos, 
administração financeira, contabilidade, gestão de pessoas, 
tecnologia da informação e comunicação, controle interno, 
ouvidoria, correição, comunicação e ética. Esse agrupamento foi 
realizado a fim de facilitar à servidora/ao servidor a identificação 
das necessidades conforme sua área de atuação, utilizando como 
guia as palavras-chave, elaboradas para facilitar ainda mais essa 
consulta.

2ª) As necessidades estão agrupadas por unidade (câmpus e 
reitoria). Algumas necessidades se aplicam a todo o Instituto 
Federal Sul-rio-grandense e contemplam as servidoras/os 
servidores de todas as unidades.

3ª) Ao elaborar sua proposta de ação de desenvolvimento, a 
servidora/o servidor deverá observar se está contemplada dentro 
das necessidades elencadas para sua unidade ou para o IFSul. Só 
serão deferidas as ações que constarem no PDP.

4ª) A servidora/o servidor deverá observar se a necessidade é 
atendida pela ENAP. Em caso positivo, a ação de desenvolvimento 
deverá ser realizada via ENAP. Caso a ENAP não oferte o curso 
ou o curso ofertado pela ENAP não contemple a necessidade, a 
servidora/o servidor poderá justificar a realização da ação por 
outra instituição/empresa. Para fazer essa análise, a servidora/o 
servidor deverá observar o conteúdo programático dos cursos da 
ENAP.

5ª) Por fim, a servidora/o servidor deverá formalizar a intenção 
de realização da ação de desenvolvimento por meio de projeto 
de capacitação, realizando todos os trâmites necessários. No 
projeto, a servidora/o servidor deverá indicar qual necessidade 
constante no PDP será atendida por meio da realização da ação de 
desenvolvimento proposta.

Observações:
1ª) Neste primeiro ano de vigência, as ações de qualificação 
(educação formal) não necessitam constar no PDP. Essas necessidades 
constam neste documento somente para fins informativos.

2ª) Ao longo do ano, poderão ser incluídas novas ações de 
desenvolvimento. A PROGEP informará os prazos e as condições para 
essas inclusões.
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se Lista de necessidades

Câmpus avançado Novo Hamburgo

Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação

Licença capacitação - Curso de Inglês Instituição: Kaplan International 
– Perth Período: 45 dias Língua Inglesa

Participação em congresso na área de linguagens, para aprimorar 
conhecimentos na área. Línguas

Finalística

Licença capacitação para aprimorar os conhecimentos sobre o 
ensino de filosofia e sobre os fundamentos de formação na educação 
profissional e tecnológica (EPT)

Ensino de filosofia
Fundamentos da educação profissional e 
tecnológica

Participação em congresso sobre tecnologias na área de educação, 
com a finalidade de promover as atividades de ensino no câmpus. Tecnologias na área da educação

Participação em eventos de robótica educacional e mecatrônica, com 
a finalidade de promover a área de robótica educacional.

Mecatrônica
Robótica educacional

Gerencial Processo Administrativo Federal Processo administrativo federal

Serviços gerais Participação em congresso sobre tecnologias na área de engenharia, 
com a finalidade de aprimorar o conhecimento técnico na área. Tecnologias na área de engenharia

Tecnologia da Informação 
e Comunicação Capacitação dos servidores em informática. Informática
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Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Afastamento para Mestrado Universidade de Lisboa - Instituto de Educação Curso: Mestrado em 
Educação e Formação Mestrado em Educação e Formação

Doutoramento com a finalidade de qualificar o corpo docente, para poder-se ofertar curso superior 
de tecnologia, eixo controle e processos industriais

Doutorado em Ciência dos Materiais
Doutorado em Engenharia Mecânica
Doutorado em Robótica

Necessidade de melhorar a capacitação de servidor em tecnologias digitais na educação, que é a 
ênfase deste doutorado. Doutorado em Educação

Pós-doutoramento com a finalidade de qualificar o corpo docente, para poder-se ofertar curso 
superior de licenciatura em letras Pós-doutorado em Letras
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Câmpus Bagé

Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais. Intérprete de LIBRAS

Contabilidade Gestão Integrada de Almoxarifado e Patrimônio Público Gestão integrada de almoxarifado e 
patrimônio público

Ampliar as competências dos assistentes de alunos para o atendimento aos 
discentes Gestão escolar

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de acolhimento de profissionais com deficiência. Acolhimento de profissionais com deficiência

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de atendimento aos alunos portadores de necessidades especiais.

Atendimento educacional a alunos 
portadores de necessidades especiais

Competições desportivas que buscam, sob orientação do docente, promover a 
interação entre equipes e desenvolvimento do espírito esportivo, competitivo, de 
responsabilidade e organização.

Competições entre equipes desportivas

Qualificação de docente na área de olericultura Olericultura
Qualificação de servidor docente em plantas daninhas Plantas daninhas
Qualificação de servidora na área de atendimento ao público Atendimento ao público
Qualificação de servidora na área de ciência de solo Ciência de solo
Qualificação de servidora na área de gestão de pessoas e atendimento ao público Atendimento ao público
Qualificação de servidora na área de olericultura Olericultura
Qualificação de servidora na área de recursos genéticos vegetais Recursos genéticos vegetais
Qualificação para o atendimento ao público da secretaria acadêmica Atendimento ao público

Gerencial

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de diferentes áreas da gestão pública por meio de capacitação em 
curso presencial.

Gestão pública

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de gestão de atividades-meio no setor público. Gestão de atividades-meio no setor público
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Gestão de Pessoas

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de Gestão Estratégica de Pessoas no Setor Público.

Gestão estratégica de pessoas no setor 
público

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de recrutamento, seleção e gestão de desempenho.

Gestão do desempenho
Recrutamento e seleção

Qualificação de servidora na área de gestão de pessoas e atendimento ao público Gestão de pessoas

Liderança Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de Técnicas de Liderança. Técnicas de liderança

Organização 
e inovação 
institucional

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes do Programa de Transformação Digital. Programa de Transformação Digital

Serviços gerais

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de desfazimento de bens conforme o novo decreto nº 9.373/2018. Desfazimento de bens

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de organização de documentos voltados para rotinas da Biblioteca.

Gestão e organização de documentos
Organização de bibliotecas

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Excel Planilhas eletrônicas

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Encontro. Formação pedagógica
Formação Pedagógica de servidora em Docência no Ensino Técnico Formação pedagógica

Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de Políticas 
Públicas

Qualificação na área de produção alimentícia para servidora docente Pós-doutorado na área de produção alimentícia
Qualificação na área de produção de sementes de hortaliças Curso de Tecnologia de Produção de Sementes de Hortaliças
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação
Eu preciso, enquanto professora de Línguas, ampliar meu conhecimento e minhas 
habilidades a respeito da inclusão de alunos com deficiência, uma vez que a 
instituição reserva vagas para tais estudantes.

Linguagem de sinais

Contabilidade
O servidor, lotado no setor de Almoxarifado e Patrimônio do câmpus, deseja 
ampliar seus conhecimentos e habilidades em relação as suas atividades 
específicas do setor.

Formação de almoxarife

Ética

É necessário ampliar os conhecimentos e competências dos servidores do setor 
acerca de estratégias e boas práticas na gestão pública, focando na liderança, 
inteligência emocional, ética e outros aspectos, permitindo maior eficiência no 
desempenho das atividades do setor e no atendimento ao público.

Ética

Finalística

Aprofundamento da reflexão educacional crítica e aprimoramento das práticas 
didático-pedagógicas.

Educação contemporânea
Práticas pedagógicas

Conhecimentos acerca dos processos educativos Processos educativos
Conhecimentos teórico-práticos que permitam refletir e agir perante questões 
relativas à Diversidade Cultural, Étnica e Social Diversidade cultura, étnica e social

Eu preciso capacitar-me para a criação e manutenção de cursos de ensino a 
distância (EAD), em especial o portal MOODLE, uma vez que já proponho atividades 
EAD no ensino de Física.

Internet na educação

Eu preciso de atualização e aprofundamento de alguns assuntos relacionados à 
área de atuação, que não tiveram a devida profundidade na minha formação Matemática

Eu preciso, enquanto professora de Línguas, ampliar meu conhecimento e minhas 
habilidades a respeito da inclusão de alunos com deficiência, uma vez que a 
instituição reserva vagas para tais estudantes.

Educação inclusiva

Necessidade de ampliação de conhecimentos na área de mediação escolar, 
assistência estudantil na área de gestão de projetos, formação pedagógica para 
docentes e boas práticas na gestão pública. 

Boas práticas na gestão pública

Mediação escolar
Gestão de projetos de assistência estudantil

Processos e modelos de gestão escolar Gestão escolar

Câmpus Camaquã
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Gerencial

Ampliar conhecimentos e qualificação na gestão pública. Gestão pública

Ampliar e atualizar conhecimentos nas áreas de compras e gestão pública. Gestão pública

Aprimorar conhecimento de conceitos e princípios referentes às práticas 
administrativas. Práticas administrativas

Conhecimentos acerca dos processos de gestão Processos de gestão

É necessário ampliar os conhecimentos e competências dos servidores do setor 
acerca de estratégias e boas práticas na gestão pública, focando na liderança, 
inteligência emocional, ética e outros aspectos, permitindo maior eficiência no 
desempenho das atividades do setor e no atendimento ao público.

Gestão estratégica com foco na 
administração pública

Liderança

É necessário ampliar os conhecimentos e competências dos servidores do setor 
acerca de estratégias e boas práticas na gestão pública, focando na liderança, 
inteligência emocional, ética e outros aspectos, permitindo maior eficiência no 
desempenho das atividades do setor e no atendimento ao público.

Inteligência emocional

Liderança

Organização 
e inovação 
institucional

É necessário ampliar os conhecimentos e competências dos servidores do setor 
acerca de estratégias e boas práticas na gestão pública, focando na liderança, 
inteligência emocional, ética e outros aspectos, permitindo maior eficiência no 
desempenho das atividades do setor e no atendimento ao público.

Boas práticas na gestão pública

Serviços gerais
Ampliar e atualizar conhecimentos nas áreas de compras e gestão pública. Compras

Licitação e compras, com foco em construção de termo de referência e descrição 
de itens

Elaboração de termos de referência
Organização de bibliotecas
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Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar meu conhecimento na programação das ferramentas de IHM para CLP 
Schneider.

Ferramentas de IHM para CLP Schneider
Vijeo Designer

Datacenter: infraestrutura, virtualização, sistemas operacionais de rede;

Infraestrutura para data centers
Sistemas operacionais de rede para data 
centers
Virtualização de data centers

Eu preciso capacitar-me para a criação e manutenção de cursos de ensino a 
distância (EAD), em especial o portal MOODLE, uma vez que já proponho atividades 
EAD no ensino de Física.

MOODLE

Governança de TI Governança de tecnologia da informação
Redes: gerência, monitoramento, segurança, serviços, infraestrutura, redes sem fio Redes
Segurança em TI Segurança em tecnologia da informação

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Encontro. Formação pedagógica

Capacitação formal, cursos de pós-graduação na área da educação, com objetivo de aprimorar práticas 
dos servidores junto aos estudantes.

Doutorado em Educação
Especialização na área de Educação
Mestrado em Educação

Curso de doutorado em energias renováveis, na área de geração de energia usando hidrogênio. Doutorado em Energias Renováveis

Curso de doutorado em energias renováveis, na área de geração de energia usando hidrogênio. Doutorado em Ciência e Engenharia de 
Materiais

Eu preciso buscar aperfeiçoamento para a prática pedagógica dentro de sala de aula, investigando 
através do doutorado teorias e processos da Educação. Doutorado em Ciências da Educação

Internet das coisas (IoT) é a ideia de adicionar inteligência e sensores a objetos do dia-a-dia, permitindo 
que eles se comuniquem entre si e interajam com seres humanos. Doutorado em Internet das Coisas

Necessidade de ampliação de conhecimentos na área de mediação escolar, assistência estudantil na 
área de gestão de projetos, formação pedagógica para docentes e boas práticas na gestão pública. Formação pedagógica

Necessidade de qualificação de pessoal descrita no Plano de Desenvolvimento Institucional do IFSul Doutorado em Administração
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Contabilidade Gestão orçamentária Gestão orçamentária
Documentação e 
arquivo

A diminuição da burocracia nos processos e a descentralização da emissão de 
certificados e documentos. Gestão documental

Finalística

Ampliar os conhecimentos com objetivo de capacitar os corpo docente do curso 
Técnico em Informática em educação inclusiva. Educação inclusiva

Aprimoramento das aprendizagens em educação e ensino. Educação e ensino
Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Ciências da Natureza. Práticas pedagógicas

Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Ciências Humanas Práticas pedagógicas

Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Educação Física. 

Práticas de ensino na área de educação 
física

Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Linguística, Letras e Artes.

Práticas de ensino na área de linguística, 
letras e artes

Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Matemática.

Práticas de ensino na área de 
matemática

Docentes precisam ampliar conhecimento acadêmico e/ou habilidades referentes à 
prática de ensino na área de Pedagogia. Práticas de ensino na área de pedagogia

Eu preciso aprimorar no âmbito da administração e educação pública. Ensino público

Gerencial

Ampliação de conhecimentos e habilidades no gerenciamento de diárias e passagens. Gerenciamento de diárias e passagens

Capacitar os servidores de TI nas áreas gestão de projetos, formação em redes de 
fibra ópticas, redes multiplataformas, manutenção em rede mobile e IP Gestão de projetos

Eu preciso aprimorar no âmbito da administração e educação pública. Administração pública

Necessito ampliar e aprofundar meus conhecimentos e habilidades em gestão 
pública. Gestão pública

Os servidores da COCAF necessitam qualificação na área de gestão pública. Gestão pública

Gestão de Pessoas

Ampliar os conhecimentos nas áreas tecnológicas de saúde coletiva, enfermagem, 
meio ambiente - Enfermaria IFSul CH

Enfermagem
Saúde coletiva

Necessidades de cursos na área de gestão de pessoas, no serviço público e nas 
ferramentas e sistemas necessários para andamento do trabalho. Gestão de pessoas no serviço público

Câmpus Charqueadas
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Organização 
e inovação 
institucional

A diminuição da burocracia nos processos e a descentralização da emissão de 
certificados e documentos. Desburocratização

Ampliar os conhecimentos nas áreas tecnológicas de saúde coletiva, enfermagem, 
meio ambiente - Enfermaria IFSul CH Meio ambiente

Melhorar o fluxo dos processos sobretudo nos sistemas SUAP e SIASG, processo 
licitatório ou a inclusão de um novo item no CATMAT Mapeamento de processos

Serviços Gerais

Ampliação de conhecimentos e habilidades na organização e protocolo de cerimoniais 
e eventos.

Organização e protocolo de cerimoniais 
e eventos

Curso de formação de pregoeiros Formação de pregoeiros
É necessário entendimento e esclarecimento quanto ao novo decreto do pregão 
eletrônico, bem como toda a sistemática envolvida neste tipo de processo. Pregão eletrônico

Melhorar o fluxo dos processos sobretudo nos sistemas SUAP e SIASG, processo 
licitatório ou a inclusão de um novo item no CATMAT 

CATMAT
Licitações
SIASG
SUAP

Sistematização de procedimentos relacionados à gestão de contratos e fiscalização Gestão e fiscalização de contratos

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Acessibilidade na Web para desenvolvimento de sistemas e adaptação de sites, 
portais e conteúdos Web Acessíveis Desenvolvimento web acessível

Ampliar os conhecimentos dos docentes nas áreas do conhecimento: Teoria da 
computação; Ciência da computação; Metodologia e técnicas da computação; 
Sistemas de computação

Ciência da computação
Metodologia e técnicas da computação
Sistemas de computação
Teoria da computação

Aquisição de conhecimentos na área de Compras de TI e gestão e fiscalização de 
contratos de TI

Aquisições e contratos de tecnologia da 
informação
Fiscalização de contratos de tecnologia 
da informação

Capacitar os servidores de TI nas áreas gestão de projetos, formação em redes de 
fibra ópticas, redes multiplataformas, manutenção em rede mobile e IP

Manutenção em rede IP
Manutenção em rede mobile
Redes de fibras ópticas
Redes multiplataformas

Informática e softwares específicos para o setor Informática

Necessidades de cursos na área de informática para melhor otimização do trabalho. Informática
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Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Necessidade de capacitação na área de projetos e obras. Mestrado em Engenharia Civil
Os servidores necessitam qualificação para atualizarem os conhecimentos 
ligados à educação devido às mudanças contínuas na área. Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica

Pós-graduação na área de ciências ambientais. Doutorado em Ciências Ambientais
Qualificação profissional na área de computação/informática. Mestrado em Ciências da Computação
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Finalística Capacitar os servidores para lidar com o público adolescente
Atendimento ao público adolescente
Drogadição
Estatuto da Criança e do Adolescente

Liderança
Capacitar COAE quanto ao comportamento humano voltada para a adolescência em 
função de seu papel de apoio junto aos alunos de cursos integrados. Comportamento humano

Melhorar a comunicação entre os servidores Comunicação não violenta

Serviços gerais Conhecimentos gerais sobre estrutura organizacional de bibliotecas Organização de bibliotecas

Câmpus Gravataí
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Administração 
financeira Gestão orçamentária e financeira públicas Gestão financeira pública

Contabilidade
Gestão orçamentária e financeira públicas Gestão orçamentária

Planejamento da administração pública, controles financeiros e orçamentários. Controles financeiros e orçamentários

Custos Atualização em gestão e fiscalização contratual Planilhas de custos

Ética Necessidade de aprofundamento de conhecimento do servidores com relação aos 
diversos aspectos IFSul: Ensino, Pesquisa, Extensão, Ética e Cidadania... Ética e cidadania

Finalística Necessidade de aprofundamento de conhecimento do servidores com relação aos 
diversos aspectos IFSul: Ensino, Pesquisa, Extensão, Ética e Cidadania... Ensino, pesquisa e extensão

Gerencial

Desenvolver e ampliar a habilidade de administração do tempo e da comunicação 
eficaz, a fim de melhorar a produtividade e a eficiência. Administração do tempo

Desenvolvimento e ampliação dos conhecimentos na área de direito administrativo. Direito administrativo

Gestão de processos, gestão de projetos e técnicas para um serviço mais eficaz  
Gerenciamento do tempo
Gestão de processos
Gestão de projetos

Gestão de pessoas Abordagens técnicas e psicológicas relacionadas à saúde mental dos servidores de 
todas as áreas, propiciando o desenvolvimento intra e inter pessoal Saúde mental no serviço público

Liderança

Desenvolver e ampliar a habilidade de administração do tempo e da comunicação 
eficaz, a fim de melhorar a produtividade e a eficiência. Comunicação

Desenvolver e ampliar o conhecimento e a habilidade no desenvolvimento gerencial, 
com base na liderança, motivação e inteligência emocional.

Inteligência emocional
Liderança
Motivação

Planejamento e 
orçamento

Planejamento da administração pública, controles financeiros e orçamentários. Planejamento na administração pública

Planejamento estratégico no setor público Planejamento estratégico no setor 
público

Câmpus Lajeado
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Serviços gerais
Atualização em gestão e fiscalização contratual

Gestão e fiscalização de contratos
Técnicas inovadoras de manutenção
Termo de referência

Gestão orçamentária e financeira públicas Contratações públicas

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar o conhecimento na administração de redes Linux
Administração de redes Linux
Administração de sistemas Linux

Ampliar o conhecimento na configuração de roteadores Configuração de roteadores
Ampliar o conhecimento na configuração de switches ethernet Gerenciamento de switches ethernet
Capacitação dos servidores no ambiente virtual de aprendizagem software livre usado 
pela nossa Instituição. Ambiente Virtual de Aprendizagem

Capacitações em TI Governança de tecnologia da informação
Necessidade de aprimoramento na área de Governança de TI Governança de tecnologia da informação
Necessidade de desenvolvimento da equipe de TI na área de governança de TI Governança de tecnologia da informação
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação
Ampliar conhecimentos e habilidades nas áreas de: aplicativos internet; idiomas; 
atualização do sistema de gerenciamento do acervo da biblioteca; comunicação e 
atendimento ao público; normas técnicas doc.

Línguas
Normas técnicas para elaboração de 
documentos

Finalística
Planejamento e 
orçamento

Ampliação de conhecimentos e habilidades nas áreas que envolvem a Coordenadoria 
de Registros Acadêmicos Registros acadêmicos

Ampliação dos conhecimentos na área de robótica. Robótica industrial

Ampliar conhecimentos e habilidades nas áreas de: aplicativos internet; idiomas; 
atualização do sistema de gerenciamento do acervo da biblioteca; comunicação e 
atendimento ao público; normas técnicas doc

Atendimento ao público

Ampliar conhecimentos e habilidades da equipe em áreas relacionadas à educação e 
com a educação profissional.

Educação
Educação profissional

Ampliar o conhecimento específico da área de formação e atuação, tendo em vista a 
melhoria da prática pedagógica, para diminuir índices de evasão Práticas pedagógicas

Ampliar os processos formativos de docentes na perspectiva de melhoria das práticas 
pedagógicas. Práticas pedagógicas

Aperfeiçoamento da capacitação de servidoras e servidores para o adequado 
atendimento individual, grupal e familiar dos estudantes, respeitando as suas 
necessidades, bem como as especificidades dos casos em questão.

Atendimento individual, grupal e familiar 
dos estudantes

Aplicar conhecimentos e habilidades em gestão educacional. Gestão educacional
Aprimorar as práticas pedagógicas empregadas no curso Práticas pedagógicas
Capacitação de servidoras e servidores para o adequado atendimento individual, 
grupal e familiar dos estudantes, respeitando suas necessidades.

Atendimento individual, grupal e familiar 
dos estudantes

Capacitar o corpo técnico-administrativo do Departamento de Administração e de 
Planejamento do Câmpus Passo Fundo do IFSul Educação

É preciso melhorar a compreensão relacionada ao atendimento das demandas do 
público jovem (estudantes de ensino médio). Atendimento ao público adolescente

Incrementar a capacidade de transmitir conhecimentos através de cursos na Área do 
Ensino/educação.

Educação

Ensino

Câmpus Passo Fundo
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Melhoria no atendimento dos alunos. Atendimento ao público discente

Treinamento em Controle numérico Controle numérico

Treinamento em Processos de fabricação Processos de fabricação

Gerencial

Capacitar o corpo técnico-administrativo do Departamento de Administração e de 
Planejamento do Câmpus Passo Fundo do IFSul Gestão

Ferramentas relacionadas ao cotidiano do trabalho - banco de dados, planilhas, 
segurança da informação. Gerenciamento de projetos

Gestão pública para desenvolvimento setor Gestão pública

Incrementar os conhecimentos relativos a gestão pública, seus desdobramentos 
jurídicos, contábeis, pessoais e burocráticos. Gestão pública

Gestão de Pessoas

Capacitar o corpo técnico-administrativo do Departamento de Administração e de 
Planejamento do Câmpus Passo Fundo do IFSul Gestão de pessoas

Desenvolvimento de conhecimentos no campo da Psicologia com o objetivo de 
ampliar o atendimento de demandas de cunho biopsicossocial e pedagógico Psicologia

Liderança

Ampliar conhecimentos e habilidades nas áreas de: aplicativos internet; idiomas; 
atualização do sistema de gerenciamento do acervo da biblioteca; comunicação e 
atendimento ao público; normas técnicas doc

Comunicação

Capacitar os servidores para o papel de líderes, agentes de mudança e mediadores de 
conflitos

Agentes de mudança
Liderança
Mediação de conflitos

Organização 
e inovação 
institucional

Ampliação e consolidação de conhecimentos em controle de qualidade Controle de qualidade

Serviços gerais

Ampliação de conhecimentos acerca de pavimentação e transportes
Pavimentação
Transportes

Ampliação de conhecimentos e habilidades relacionados a cálculo estrutural. Cálculo estrutural

Ampliação de conhecimentos e habilidades relacionados a processos construtivos de 
edificações. Processos construtivos de edificações

Ampliação de conhecimentos e habilidades sobre recursos hídricos e saneamento 
básico e ambiental.

Recursos hídricos
Saneamento básico e ambiental
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Ampliação e consolidação de conhecimentos na área de fenômenos de transporte Fenômenos de transporte

Articular, dentro e fora dos níveis institucionais, treinamentos para resolução de 
demandas pontuais

Gestão de contratos
Licitações

Capacitar o corpo técnico-administrativo da Coordenadoria de Licitações e Compras 
do câmpus

Gestão de contratos
Licitações

Capacitar o corpo técnico-administrativo do Departamento de Administração e de 
Planejamento do Câmpus Passo Fundo do IFSul

Gestão de contratos
Licitações

Projeto de máquinas e equipamentos Projeto de máquinas e equipamentos

Proporcionar aos servidores da Coordenadoria de Licitações e Compras a participação 
em eventos e congressos relacionados à área de atuação

Gestão de contratos
Licitações

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Ampliar conhecimentos e habilidades nas áreas de: - Ciências Exatas e da Terra; - Ciências Humanas; - 
Engenharias - Ciências Agrárias"

Doutorado em Ciência da Computação
Doutorado em História
Mestrado em Computação

Ampliar conhecimentos e habilidades nas áreas de: - Ciências Exatas e da Terra; - Ciências Humanas; - 
Engenharias - Ciências Agrárias - Linguagens

Doutorado em Ciência da Computação
Doutorado em História

Para cargos de direção e assessoramento, cursos formais de capacitação, qualificação, Mestrado e 
Doutorado

Mestrado em Administração
Mestrado em Direito
Mestrado em Educação
Mestrado em Gestão Pública
Mestrado em História
Mestrado em Logística
Mestrado em Meio Ambiente
Mestrado em Segurança no Trabalho
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Qualificação profissional na área da Ciência da Computação. Doutorado em Ciência da Computação

Qualificar a equipe da Coordenadoria de Tecnologia da Informação do Câmpus Passo Fundo do IFSul

Doutorado na área de Tecnologia da 
Informação
Especialização na área de Tecnologia da 
Informação

Qualificar o corpo técnico-administrativo da Coordenadoria de Licitações e Compras

Especialização em Administração
Especialização em Direito
Especialização em Gestão Pública
Especialização na área de Educação
Mestrado em Administração
Mestrado em Direito
Mestrado em Educação
Mestrado em Gestão Pública

Qualificar o corpo técnico-administrativo do Departamento de Administração e de Planejamento 

Especialização em Administração
Especialização em Direito
Especialização em Gestão Pública
Especialização em História
Especialização na área de Educação
Mestrado em Administração
Mestrado em Direito
Mestrado em Educação
Mestrado em Gestão Pública
Mestrado em História
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Comunicação
Controle de arquivos; redação oficial e comunicação escrita; aprimoramento de língua 
estrangeira; mediação de conflitos no âmbito escolar; eficiência no atendimento 
aplicada ao serviço público.

Comunicação escrita
Línguas estrangeiras
Redação oficial

Contabilidade
Gestão patrimonial, com foco no desfazimento de bens e inventários Gestão do patrimônio
Preciso ampliar os conhecimentos e habilidades na área de administração 
(orçamento, financeiro, licitações e contratos) Finanças públicas

Custos Gestão de contratos, de custos e formação de preços, repactuação, prorrogação 
contratual, fiscalização técnica e administrativa de contratos Gestão de custos e formação de preços

Documentação e 
arquivo

Controle de arquivos; redação oficial e comunicação escrita; aprimoramento de língua 
estrangeira; mediação de conflitos no âmbito escolar; eficiência no atendimento 
aplicada ao serviço público.

Controle de arquivos

Finalística

Controle de arquivos; redação oficial e comunicação escrita; aprimoramento de língua 
estrangeira; mediação de conflitos no âmbito escolar; eficiência no atendimento 
aplicada ao serviço público.

Eficiência no atendimento

Legislação escolar e código civil, administração e secretaria escolar.
Código Civil
Legislação escolar
Secretaria escolar

Qualificação da equipe da biblioteca na área de informática, gestão administrativa,  
atendimento ao público, educação e organização de bibliotecas

Atendimento ao público
Educação

Gerencial

Aumentar os conhecimentos em administração pública Administração pública

Capacitação e atualização dos servidores na área de Gestão de Pessoas -  Legislação, 
Administração Pública, Direito administrativo e SUAP.

Administração pública
Direito administrativo

Conhecimento em normas de segurança da informação e gestão de riscos. NBR 
27001, NBR 27002, NBR 31000 e NBR 27005. Gestão de riscos

Legislação escolar e código civil, administração e secretaria escolar. Administração
Preciso ampliar os conhecimentos e habilidades na área de administração 
(orçamento, financeiro, licitações e contratos) Administração pública

Qualificação da equipe da biblioteca na área de informática, gestão administrativa,  
atendimento ao público, educação e organização de bibliotecas Gestão administrativa

Câmpus Pelotas
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Gestão de pessoas

Capacitação e atualização dos servidores na área de Gestão de Pessoas -  Legislação, 
Administração Pública, Direito administrativo e SUAP.

Gestão de pessoas
Legislação

Capacitação inerente a gestão e liderança de pessoas com a finalidade de otimizar os 
processos e relações interpessoais. Gestão de pessoas

Eu preciso ampliar minhas habilidades para gestão de pessoas e equipes, 
considerando o relacionamento interpessoal e gestão de conflitos Gestão de pessoas

Necessito ampliar conhecimentos e habilidades na área de gestão de pessoas, gestão 
de conflitos, formação, desenvolvimento e motivação de equipes. Gestão de pessoas

Liderança

Capacitação inerente a gestão e liderança de pessoas com a finalidade de otimizar os 
processos e relações interpessoais. Liderança

Controle de arquivos; redação oficial e comunicação escrita; aprimoramento de língua 
estrangeira; mediação de conflitos no âmbito escolar; eficiência no atendimento 
aplicada ao serviço público.

Mediação de conflitos

Eu preciso ampliar minhas habilidades para gestão de pessoas e equipes, 
considerando o relacionamento interpessoal e gestão de conflitos

Gestão de conflitos
Gestão de equipes
Relações interpessoais

Necessito ampliar conhecimentos e habilidades na área de gestão de pessoas, gestão 
de conflitos, formação, desenvolvimento e motivação de equipes.

Gestão de conflitos
Gestão de equipes

Organização 
e inovação 
institucional

Existe a necessidade constante de atualização na área de governança, legislação e 
compras na área de TI. Governança

Planejamento e 
orçamento

Preciso ampliar os conhecimentos e habilidades na área de administração 
(orçamento, financeiro, licitações e contratos) Orçamento público

Serviços gerais

Aprimoramento e aplicação da legislação vigente relacionada à contratação, licitação e 
fiscalização de obras públicas e serviços de engenharia.

Gestão e fiscalização de obras e serviços 
de engenharia
Licitações de obras e serviços de 
engenharia

Aprimoramento e capacitação em contratação de serviços de engenharia através de 
pregão e sistema de registro de preços conforme legislação vigente

Contratação de serviços de engenharia
Sistema de Registro de Preços
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se Atualização de toda equipe do setor de compras sobre novas legislações (leis, 
portarias, decretos, etc.) e atualizações dos sistemas

Legislação relacionada às compras 
públicas
Sistemas eletrônicos do governo federal

Capacitação com a finalidade de otimizar a gestão e fiscalização dos contratos Gestão e fiscalização de contratos
Capacitação e atualização dos servidores na área de Gestão de Pessoas -  Legislação, 
Administração Pública, Direito administrativo e SUAP. SUAP

Capacitação em manutenção preventiva e corretiva em áreas específicas com a 
finalidade de aprimorar  e ampliar os conhecimentos técnicos. Manutenção preventiva e corretiva

Capacitação na aplicação do Regime Diferenciado de Contratações Públicas Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas

Compras de equipamentos, controle de garantias e prazos de contratos de compras e 
serviços de TI Logística e controle

Existe a necessidade constante de atualização na área de governança, legislação e 
compras na área de TI. Legislação

Gestão de contratos, de custos e formação de preços, repactuação, prorrogação 
contratual, fiscalização técnica e administrativa de contratos

Gestão e fiscalização de contratos
Repactuação e prorrogação contratual

Gestão patrimonial, com foco no desfazimento de bens e inventários
Desfazimento de bens
Inventário

Precisamos ampliar os conhecimentos e habilidades para a alienação de bens do 
câmpus na forma de leilão. Leilão

Preciso ampliar os conhecimentos e habilidades na área de administração 
(orçamento, financeiro, licitações e contratos) Licitações e contratos

Qualificação da equipe da biblioteca na área de informática, gestão administrativa,  
atendimento ao público, educação e organização de bibliotecas Organização de bibliotecas

Qualificação técnica para elaboração de orçamento para obras públicas Elaboração de orçamento para obras 
públicas
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Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Aperfeiçoamento das técnicas de manutenção e instalação de cabeamento e fibra 
óptica.

Cabeamento lógico
Fibra ótica
Infraestrutura de redes

Atualização na área administração de redes, dados e informações.

Administração de dados e informações
Administração e segurança de redes 
linux
Segurança de dados e informações
Segurança de redes

Atualização na área de sistemas e tecnologias para que se possa estudar e viabilizar 
novas tecnologias e serviços à comunidade acadêmica.

Nuvem
Sistemas mobile
Virtualização

Compras de equipamentos, controle de garantias e prazos de contratos de compras e 
serviços de TI

Aquisições e contratos de tecnologia da 
informação

Conhecer os novos artefatos utilizados na IN 01/2019 referente à compra/contratação  
de material/serviços de TI

Aquisições e contratos de tecnologia da 
informação

Conhecimento em normas de segurança da informação e gestão de riscos. NBR 
27001, NBR 27002, NBR 31000 e NBR 27005. Segurança da informação

Existe a necessidade constante de atualização na área de governança, legislação e 
compras na área de TI.

Aquisições na área de tecnologia da 
informação

Necessidade de dar embasamento em desenvolvimento  em plataformas "mobile". Desenvolvimento de plataformas mobile
Qualificação da equipe da biblioteca na área de informática, gestão administrativa,  
atendimento ao público, educação e organização de bibliotecas Informática

Qualificação e capacitação de pessoal  no sistema BIM (Building Information Modelling 
ou Modelagem da Informação da Construção) Sistema BIM

Será necessário ampliar os conhecimentos e habilidades em relação a diferentes 
softwares, como por exemplo planilhas eletrônicas, editores de texto. 

Editores de textos
Planilhas eletrônicas
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Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Aumentar os conhecimentos de educação em geral. Mestrado em Educação
Aumentar os conhecimentos sobre Educação Pública em geral Mestrado em Educação
Continuidade aos estudos realizando pós-doutorado na área de Educação Ambiental Pós-doutorado em Educação Ambiental
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Finalística

Ampliação e/ou atualização do conhecimento teórico e prático nas subáreas de 
zootecnia. Zootecnia

Ampliar as habilidades e competências na área de inclusão; Trabalho de prevenção de 
bullying, drogas, suicídios e outros transtornos; Gestão acadêmica

Gestão acadêmica
Inclusão
Prevenção ao bullying, drogas, suicídio e 
outros transtornos

Ampliar conhecimentos sobre Educação Especial/Inclusiva, dificuldades/distúrbios de 
aprendizagem.

Distúrbios de aprendizagem
Educação especial
Educação inclusiva

Ampliar os conhecimentos e habilidades nos assuntos referentes aos Projetos 
Pedagógicos de cursos, Reformas de ensino médio e técnico

Projeto pedagógico
Reforma do ensino médio e técnico

Ampliar/reciclar suas formações técnicas dentro das subáreas da agricultura 
desenvolvidas no câmpus, horticultura em geral, fruticultura, pastagens

Fruticultura
Horticultura
Pastagens

Atualização e aprimoramento das técnicas utilizadas para atender a comunidade 
acadêmica. Atendimento ao público

Estudos nas áreas de ciência e tecnologia agroindustrial, análises físico-químicas, 
microbiológicas e sensoriais de alimentos, tecnologia ambiental

Análises físico-químicas, microbiológicas 
e sensoriais de alimentos
Ciência e tecnologia agroindustrial
Tecnologia ambiental

Precisamos atualizar nossas habilidades em tecnologias educacionais Tecnologias educacionais

Gerencial Processos administrativos e pedagógicos, envolvendo processos, programa de 
horários, SUAP e demais demandas pertinentes às tarefas da Direção de Ensino Processos administrativos e pedagógicos

Câmpus Pelotas - Visconde da Graça
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Gestão de pessoas

Ampliar o conhecimento pra melhor atender a comunidade acadêmica. Reumatologia

Para ampliar o conhecimento e atualizar as habilidades para melhor atender a 
comunidade acadêmica.

Lesões bucais
Saúde da mulher
Saúde do adolescente
Saúde e comportamento

Serviços gerais Processos administrativos e pedagógicos, envolvendo processos, programa de 
horários, SUAP e demais demandas pertinentes às tarefas da Direção de Ensino SUAP

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar os conhecimentos e habilidades na gerência de redes de computadores.
Administração e projeto de redes
Gerenciamento de redes de 
computadores

Desenvolver habilidades e adquirir conhecimentos na área de administração de 
sistemas Linux. Administração de sistemas Linux

Segurança de Redes e Sistemas Segurança de redes e sistemas

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Aprofundar conhecimentos sobre Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, gênero, raça. Doutorado em Educação
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação Melhorar a gestão e racionalização dos recursos públicos, do aprimoramento nas 
áreas técnicas como a de TI e o processo de compras de itens da área. Línguas

Contabilidade

Ampliação de meus conhecimentos em gestão patrimonial. Gestão de almoxarifado e patrimônio

Ampliar os conhecimentos sobre o desfazimento de bens móveis na administração 
pública.

Gerência de material
Gestão de almoxarifado
Gestão patrimonial

Aprimoramento do conhecimento da área de gestão patrimonial e almoxarifado.

Gestão de inventário
Gestão de material
Gestão de patrimônio e almoxarifado na 
administração pública

Aprimoramento do conhecimento e habilidades quanto aos controles e legislações 
para Almoxarifado e Patrimônio. Gestão de almoxarifado e patrimônio

Desenvolvimento na área de finanças públicas Finanças públicas
Para ampliar os conhecimentos sobre organização de almoxarifado. Gestão do almoxarifado

Finalística

Aprimoramento de conhecimento e técnicas para uma melhor prática didática, bem 
como técnica/profissional tanto na área de química como em biocombustíveis

Práticas de ensino na área de 
biocombustíveis
Práticas de ensino na área de química

Aprimoramento dos conhecimentos na área de Serviço Social.
Assistência social
Serviço social

Atividades correlatas à capacitação e consolidação dos conhecimentos na área de 
Ciências/Biologia

Biologia
Ciências

Cursos de capacitação na área de Ensino Médio Integrado, Acesso, Permanência e 
Êxito, PROEJA, Encontros de Ensino Superior, Registros Acadêmicos, Biblioteca.

Acesso, permanência e êxito
Biblioteca
Ensino médio integrado
Ensino superior
PROEJA
Registros acadêmicos

Câmpus Santana do Livramento
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Gestão pedagógica, Planejamento e Avaliação Educacional; Capacitação em mediação 
e inclusão escolar; Educação inclusiva e formação docente.

Educação inclusiva
Formação docente
Gestão pedagógica
Inclusão escolar
Mediação escolar
Planejamento e avaliação educacional

Necessidade de qualificação e o treinamento e capacitação  dos professores das 
propedêuticas para melhor desempenharem seu papel junto ao discente com a  
melhoria da eficiência, eficácia e qualidade no ensino.

Práticas pedagógicas

Gerencial

Ampliar a visibilidade do projeto binacional no Brasil e no Uruguai para firmar novos 
convênios e projetos Gestão de projetos

Aperfeiçoamento para cuidar do expediente, planejando, elaborando e organizando a 
agenda de trabalho do Diretor; liderança e tomada de decisão. Organização profissional

Gestão de pessoas Ampliar os conhecimentos dos servidores no que tange a Gestão de Pessoas. Gestão de pessoas

Liderança
Aperfeiçoamento para cuidar do expediente, planejando, elaborando e organizando a 
agenda de trabalho do Diretor; liderança e tomada de decisão.

Liderança
Tomada de decisão

Aprimoramento do conhecimento e habilidades em Formação de Gestor. Formação de gestores

Serviços gerais

Ampliar a visibilidade do projeto binacional no Brasil e no Uruguai para firmar novos 
convênios e projetos Gestão de convênios binacionais

Ampliar meus conhecimentos de Gestão e fiscalização de contratos administrativos. Gestão e fiscalização de contratos 
administrativos

Ampliar os conhecimentos dos servidores no que tange a Gestão e Fiscalização de 
Contratos Administrativos.

Gestão e fiscalização de contratos 
administrativos

Ampliar os conhecimentos sobre o desfazimento de bens móveis na administração 
pública.

Desfazimento de bens móveis na 
administração pública

Aprimoramento do conhecimento e habilidade voltados para Gestão de Frota. Gestão de frota
Aprimoramento do conhecimento e habilidades com relação aos procedimentos 
licitatórios. Licitações

Aprimoramento dos conhecimentos e habilidades em Fiscalização e Gestão de 
Contratos. Gestão e fiscalização de contratos
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Capacitações que auxiliem na coordenação e realização dos processos de aquisição 
de materiais, de contratação de serviços e obras. Compras e Licitações

Melhorar a gestão e racionalização dos recursos públicos, do aprimoramento nas 
áreas técnicas como a de TI e o processo de compras de itens da área. Compras sustentáveis

Os membros da COCAF precisam ampliar seus conhecimentos e habilidades no que 
tangem procedimentos referentes a gestão e fiscalização de contratos. Gestão e fiscalização de contratos

Precisamos ampliar os conhecimentos dos servidores no que tange as legislações, 
Instruções Normativas, decretos, etc. Exemplo: IN 05/217, Lei 8.666/19, Lei 8.112/1990 Legislação

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar conhecimentos e habilidades no que tangem a utilização dos diversos 
sistemas do governo federal utilizados em suas atividades na Coordenadoria Sistemas eletrônicos do governo federal

Ampliar os conhecimentos dos servidores nos sistemas eletrônicos do governo. Sistemas eletrônicos do governo federal
Aprimoramento dos conhecimentos e habilidades nos Sistemas Operacionais 
disponibilizados pelo Governo Federal aplicáveis ao IFSul. Sistemas eletrônicos do governo federal

É preciso melhorar e ampliar os conhecimentos na área técnica de informática, uma 
vez que esta está em constante evolução. Informática

Formações na área de Informática. Informática

Melhorar a gestão e racionalização dos recursos públicos, do aprimoramento nas 
áreas técnicas como a de TI e o processo de compras de itens da área.

Administração e projeto de redes
Aquisições na área de tecnologia da 
informação

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
A psicóloga Martha Ferveza precisa aprofundar seus conhecimentos técnicos na área de educação, 
especificamente em um programa de doutorado em Educação Doutorado em Educação

Aprimorar o desenvolvimento da pesquisa científica em educação de forma a consolidar a oferta de 
atividades de ensino, pesquisa, inovação, extensão e cultura em consonância com o aprimoramento das 
competências funcionais, entregando ao aluno conhecimento científico de qualidade.

Doutorado em Educação

Ampliação de conhecimentos específicos da área de Tecnologia da Informação, visando aprimorar as 
tecnologias e evoluir no status de qualificação.

Mestrado na área de Tecnologia da 
Informação

É preciso melhorar e ampliar os conhecimentos nas áreas de ensino e de informática. Pós-graduação em Informática na Educação
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Administração 
financeira Capacitação em plataformas dos governos pertinentes à administração pública Sistemas utilizados na administração 

pública federal

Comunicação

Capacitação em elaboração de editais e documentos oficiais pertinentes à 
administração pública Redação oficial

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre redação oficial, assessoramento da 
chefia da unidade e controle/gestão de documentos oficiais. Redação oficial

Servidores se comunicarem em LIBRAS e atenderem estudantes com deficiência, 
obtendo conhecimentos atinentes a deficiências de ordem cognitiva e física LIBRAS

Contabilidade Capacitação em gestão de material, patrimônio e almoxarifado na administração 
pública

Gestão de material, patrimônio e 
almoxarifado na administração pública

Correição Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e sobre PAD Processo Administrativo Disciplinar

Documentação e 
arquivo

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre redação oficial, assessoramento da 
chefia da unidade e controle/gestão de documentos oficiais. Gestão documental

Ética Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre o Código de Ética Profissional do 
Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e sobre PAD

Código de Ética Profissional do Servidor 
Público Civil do Poder Executivo Federal

Finalística

Ampliar conhecimentos sobre como trabalhar com adolescentes, sobre Estatuto da 
Criança e do Adolescente e sobre outras legislações relativas ao adolescente

Atendimento ao público adolescente
Estatuto da Criança e do Adolescente

Servidores necessitam a ampliação de Conhecimento sobre o PNAE. PNAE
Servidores precisam ampliar conhecimentos no tocante à extensão, aprendendo a 
elaborar projetos que prevejam a execução de ações extensionistas da IFE Elaboração de projetos de extensão

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre adolescência e sobre como 
orientarem adolescentes no tocante à disciplina, relacionamentos, etc. Adolescência

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre história, legislação e proposta 
educacional dos Cursos Técnicos Integrados Ensino técnico integrado

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre teoria, metodologia e prática em 
cursos técnicos oferecidos para Jovens e Adultos (EJA) Educação de Jovens e Adultos

Servidores precisam se capacitar para atuarem em Comissões de Heteroidentificação. Atuação em Comissões de 
Heteroidentificação

Câmpus Sapiranga
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de Formação Inicial e Continuada (FIC) e de cursos livre de extensão

Elaboração de cursos de Formação Inicial 
e Continuada
Elaboração de cursos livres de extensão

Servidores precisam ser capacitados sobre o funcionamento de cursos superiores, 
aprendendo legislação e proposta pedagógica do ensino superior Funcionamento do ensino superior

Gerencial

Capacitação em gestão estratégica de pessoas, governança e gestão de riscos. Gestão de riscos
Capacitação em governança, gestão estratégica e segurança da informação na área de 
TI Gestão estratégica

Capacitação em planejamento estratégico, liderança, governança e administração 
pública geral Administração pública

Servidores precisam ampliar conhecimentos sobre redação oficial, assessoramento da 
chefia da unidade e controle/gestão de documentos oficiais. Assessoramento

Gestão de pessoas
Capacitação em gestão estratégica de pessoas, governança e gestão de riscos. Gestão estratégica de pessoas

Segurança e Saúde nos Trabalhos em espaços confinados, Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em altura, brigadista de incêndio e primeiros socorros.

Primeiros socorros
Segurança e saúde no trabalho

Liderança Capacitação em planejamento estratégico, liderança, governança e administração 
pública geral Liderança

Organização 
e inovação 
institucional

Aquisição de conhecimento em sustentabilidade na administração pública Sustentabilidade na administração 
pública

Capacitação em gestão estratégica de pessoas, governança e gestão de riscos. Governança
Capacitação em governança, gestão estratégica e segurança da informação na área de 
TI Governança

Capacitação em planejamento estratégico, liderança, governança e administração 
pública geral Governança

Servidores necessitam ampliar conhecimento na área de Compras públicas, Governo 
digital e transparência na área de TI. Governo digital

Planejamento e 
orçamento

Capacitação em planejamento estratégico, liderança, governança e administração 
pública geral Planejamento estratégico
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Serviços gerais

Ampliação de conhecimento nas áreas de Energia Solar Fotovoltaica e desenhos 
assistidos por computador em 2D e 3D Energia solar fotovoltaica

Capacitação em elaboração de editais e documentos oficiais pertinentes à 
administração pública Elaboração de editais

Capacitação em elaboração de termos de referência e projetos básicos. Elaboração de termos de referência e 
projetos básicos

Capacitação em licitação, contratos administração e pregão eletrônico Licitações e contratos
Capacitação em licitações e contratos Licitações e contratos

Capacitação em planejamento anual de contratações e sistema PGC
Planejamento anual de contratações
Sistema de Planejamento e 
Gerenciamento de Contratações

Organização de eventos institucionais Organização de eventos
Segurança e Saúde nos Trabalhos em espaços confinados, Segurança e Saúde nos 
Trabalhos em altura, brigadista de incêndio e primeiros socorros. Brigadista de incêndio

Servidores necessitam ampliar conhecimento na área de refrigeração e ar-
condicionado. Refrigeração e ar condicionado

Servidores necessitam ampliar conhecimento nas áreas de elétrica e hidráulica 
residencial e predial, segurança em instalações e serviços em eletricidade e 
instalações de redes trifásicas.

Elétrica e hidráulica residencial e predial
Instalações de redes trifásicas
Segurança em instalações e serviços em 
eletricidade

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliação de conhecimento nas áreas de Energia Solar Fotovoltaica e desenhos 
assistidos por computador em 2D e 3D

Desenhos assistidos por computador em 
2D e 3D

Capacitação em governança, gestão estratégica e segurança da informação na área de 
TI Segurança da informação

Servidores necessitam ampliar conhecimento na área de Compras públicas, Governo 
digital e transparência na área de TI.

Compras públicas na área de tecnologia 
da informação
Transparência na área de tecnologia da 
informação
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sistemas, Administração e Projeto de Redes e Infraestrutura de Redes.

Administração e projeto de redes
Desenvolvimento de sistemas
Infraestrutura de redes

Servidores necessitam ampliar conhecimentos na área de Engenharia da Computação 
e Engenharia de Sistemas.

Engenharia da Computação
Engenharia de Sistemas

Servidores necessitam ampliar conhecimentos na área de Tecnologia da Informação. Tecnologia da informação
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Administração 
financeira

Capacitação em Excel com foco em controle das contratações públicas SIAFI

Melhorar a performance dos servidores na utilização dos sistemas do Governo 
Federal (SIAFI, SIASG, Tesouro Gerencial, etc.)

SIAFI
Sistemas eletrônicos do governo federal
Tesouro Gerencial

Comunicação
Capacitação profissional na área de educação de surdos com ênfase em LIBRAS LIBRAS
Gestão de riscos administrativos ligados à gestão contratual Redação oficial
Necessidade de aprender LIBRAS LIBRAS

Contabilidade

Capacitação em finanças públicas, contabilidade e orçamento
Contabilidade pública
Finanças públicas

Melhora na qualidade de almoxarifado Gestão do almoxarifado
Melhorar a performance dos servidores na utilização dos sistemas do Governo 
Federal (SIAFI, SIASG, Tesouro Gerencial, etc.) SIASG

Documentação e 
arquivo

Ampliação de conhecimentos sobre arquivamento / arquivo escolar. Arquivamento

Preservação de Livros e Documentos Gráficos Preservação de livros e documentos 
gráficos

Ética

Ética e Serviço Público Ética no serviço público
Ética e serviço público; Mestrado em Educação; Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público; Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas Ética no serviço público

Implantação de Comitê de Ética em Pesquisa vinculado ao sistema CEP/CONEP 
(Conselho Nacional de Saúde - Ministério da Saúde) e a Plataforma Brasil. Sistema CEP/CONEP

Finalística

Ampliação de conhecimentos relativos à temática da Educação Profissional. Educação profissional
Ampliação de conhecimentos sobre legislação educacional. Legislação educacional
Ampliar conhecimentos relativos à Educação Inclusiva, com vistas a melhorar os 
processos inclusivos do câmpus. Educação inclusiva

Ampliar nossos conhecimentos em Educação de Jovens e Adultos com ênfase no 
PROEJA. Educação de Jovens e Adultos

Câmpus Sapucaia do Sul
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Ampliar o conhecimento relativo às metodologias de ensino. Metodologias de ensino

Ampliar os conhecimentos acerca das novas tecnologias educacionais e dos recursos 
didáticos inovadores.

Novas tecnologias educacionais
Recursos didáticos inovadores

Ampliar os conhecimentos sobre o ECA, Lei Maria da Penha e Estatuto do Idoso para 
auxiliar no atendimento aos alunos e servidores atendidos pelo setor

Estatuto da Criança e do Adolescente
Estatuto do Idoso
Lei Maria da Penha

Atualização da temática de transparência em pesquisa, para acompanhar e manter a 
qualidade do desenvolvimento e das publicações referentes à pesquisa Transparência em pesquisa

Capacitação em inovação social para o aperfeiçoamento de políticas públicas Inovação social para o aperfeiçoamento 
de políticas públicas

Capacitação profissional na área de educação de surdos com ênfase em LIBRAS Educação de surdos
Capacitação sobre temáticas que envolvem a maternidade e a paternidade dentro do 
universo da ciência do Brasil. Maternidade e paternidade em ciência

Como parte de uma instituição de ensino é de extrema importância que os servidores 
tenham conhecimentos da prática pedagógica. Práticas pedagógicas

Desenvolvimento do arranjo produtivo em pesquisa e qualidade de vida, focando na 
parentalidade. Parentalidade em ciência

Ética e serviço público; Mestrado em Educação; Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público; Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas

Inovação social para o aperfeiçoamento 
de políticas públicas

Necessidade de aprofundar conhecimentos relativos à temática da Educação 
Profissional. Educação profissional

Necessidade de atualização na temática de transparência em pesquisa. Transparência em pesquisa
Necessidade de formação na área de gênero e diversidade buscando maior eficiência 
e efetividade na atuação do núcleo de Gênero e Diversidade Gênero e diversidade

Necessitamos ampliar e consolidar conhecimentos na área de trabalho interdisciplinar Trabalho interdisciplinar
Necessitamos ampliar o conhecimento em legislação educacional. Legislação educacional
Necessitamos ampliar o conhecimento em práticas relacionadas ao Atendimento 
Educacional Especializado

Práticas para o Atendimento Educacional 
Especializado

Transformação de pesquisa em produto Transformação de pesquisa em produto
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Gerencial

Capacitação em Planejamento de Projetos no Setor Público Gestão de projetos no setor público
Capacitação em processos administrativos Processos administrativos
Gestão de processos Gestão de processos
Gestão de riscos administrativos ligados à gestão contratual Gestão de riscos
Promover o aperfeiçoamento da gestão do serviço público. Reforçar os 
conhecimentos relacionados aos princípios constitucionais da administração pública Princípios da administração pública

Relacionamento interpessoal, liderança de equipes e gerenciamento de projetos Gerenciamento de projetos

Gestão de pessoas

Ampliação de conhecimento e habilidades no atendimento a alunos e servidores na 
área da saúde, psicologia e necessidades especiais.

Cuidados aplicados às feridas
Gestão da saúde
Infecção em serviços de saúde
Psicologia das emergências
Saúde coletiva

Gestão de riscos administrativos ligados à gestão contratual Processo Administrativo Disciplinar
Gestão Pessoal: reflexão sobre autoconhecimento e perfil comportamental. Organizar 
estratégias de melhoria na vida laboral e na vida pessoal Qualidade de vida

Precisamos de noções básicas de primeiros socorros em saúde (física e mental) Primeiros socorros em saúde

Liderança

Ampliação de conhecimento e técnica de gestão de gestão de equipe e liderança
Gestão de equipes
Liderança

Gestão Pessoal: reflexão sobre autoconhecimento e perfil comportamental.Organizar 
estratégias de melhoria na vida laboral e na vida pessoal

Autoconhecimento
Perfil comportamental

Necessitamos ampliar o conhecimento em gestão de conflitos Gestão de conflitos
Precisamos ter mais noção de como gerenciar conflitos envolvendo docentes e 
alunos. Gestão de conflitos

Relacionamento interpessoal, liderança de equipes e gerenciamento de projetos
Gestão de equipes
Liderança
Relações interpessoais
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Organização 
e inovação 
institucional

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público Criatividade e novas tecnologias no 
serviço público

Ética e serviço público; Mestrado em Educação; Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público; Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas

Criatividade e novas tecnologias no 
serviço público

Gestão de riscos administrativos ligados à gestão contratual Governança em contratações
Melhora na qualidade de processos Análise e melhoria de processos

Planejamento e 
orçamento Capacitação em finanças públicas, contabilidade e orçamento Orçamento público

A equipe de licitações e compras necessita de capacitação para adequação à nova 
legislação vigente nas compras governamentais Compras governamentais

Serviços gerais

Ampliação de conhecimentos sobre expedição e registro de diplomas e certificados. Expedição e registro de documentos

Capacitação em contratação de terceirizados
Contratação de serviços terceirizados
Legislação trabalhista

Capacitação em elaboração e fiscalização de licitações e contratos
Elaboração de editais licitatórios
Fiscalização de contratos
Licitações e contratos

Capacitação em Excel com foco em controle das contratações públicas

Compras governamentais
SIASG
SICAF
SUAP

É necessário formar os fiscais para adequar seu trabalho de acordo com a legislação 
atual. Fiscalização de contratos

Gestão de riscos administrativos ligados à gestão contratual Gestão de contratos

Gestão e fiscalização de contratos com foco em contratos de estágio e convênios
Gestão e fiscalização de contratos
Gestão e fiscalização de convênios

Gestão e fiscalização de contratos de terceirizados de acordo com a legislação vigente. Gestão e fiscalização de contratos
Licitações e requisitos de sustentabilidade no setor, já que o mesmo demanda e 
fiscaliza diversos pedidos de licitações na parte de engenharia. Licitações sustentáveis

Melhora na qualidade de almoxarifado SUAP
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Melhorar a performance dos servidores na utilização dos sistemas do Governo 
Federal (SIAFI, SIASG, Tesouro Gerencial, etc.) SUAP

Necessidade de ampliar conhecimento de gestão e gerenciamento de projetos em 
obras e melhorias no câmpus Gestão de projetos de obras

Organização de bibliotecas para visitas do MEC Organização de bibliotecas
Precisamos identificar formas e processos de criação e manutenção de acervo 
fotográfico a fim de manusear o Projeto Memórias do Câmpus. Conservação preventiva de fotografias

Qualificação no ensino em questões estruturais e engenharia
Análise estrutural
Engenharia Civil

Tem por finalidade tornar mais eficiente a gestão e a fiscalização dos contratos 
administrativos, em especial contratos de terceirizados.

Gestão e fiscalização de contratos 
administrativos

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliação de conhecimento e habilidades em Excel Planilhas eletrônicas
Ampliação de conhecimentos na utilização de planilhas eletrônicas para os mais 
diversos processamentos de dados e geração de relatórios estatísticos. Planilhas eletrônicas

Ampliar conhecimentos e experiências em computação na nuvem Computação em nuvem
Ampliar os conhecimentos e habilidades no projeto e administração de redes lógicas, 
cabeadas e sem fio Administração e projeto de redes

Capacitação em Excel com foco em controle das contratações públicas Planilhas eletrônicas

Capacitação em gestão estratégica Gestão estratégica de tecnologia da 
informação

Consolidar conhecimentos em administração de servidores Linux para atender as 
demandas do setor Administração de sistemas Linux

Faz-se necessária a ampliação de minhas habilidades na edição de vídeos 
empregando o programa Adobe Premiere.

Edição de vídeos
Adobe Premiere CC

Melhora na qualidade de almoxarifado Planilhas eletrônicas
Melhorar a performance dos servidores na utilização dos sistemas do Governo 
Federal (SIAFI, SIASG, Tesouro Gerencial, etc.) Planilhas eletrônicas

Qualificar os servidores em desenvolvimento Python e Django para atender as 
demandas institucionais

Desenvolvimento em Django
Desenvolvimento em Python
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Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Ética e serviço público; Mestrado em Educação; Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público; 
Inovação Social para o Aperfeiçoamento de Políticas Públicas Mestrado em Educação

Necessidade de elaborar a dissertação do mestrado e, consequentemente, concluir o referido curso. Mestrado em Ciências da Educação
Qualificação em Educação Mestrado em Educação
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Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Melhorar o conhecimento sobre os sistemas computacionais e de automação dos cursos das áreas de 
controle e processos industriais já existentes.

Doutorado em Computação
Pós-doutorado em Informática

Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Comunicação Formar pessoas com no mínimo boas habilidades de comunicação e expressão - 
Letras e Linguística Letras e linguística

Custos Melhorar as formações nos processos de gestão pública, otimização de processos, 
redução de custos operacionais e adaptação às novas legislações. Redução de custos operacionais

Gerencial Gestão de pessoas/recursos humanos, práticas de sustentabilidade e cuidados com o 
meio ambiente voltados à administração pública. Direito administrativo

Gestão de pessoas Gestão de pessoas/recursos humanos, práticas de sustentabilidade e cuidados com o 
meio ambiente voltados à administração pública. Gestão de pessoas no serviço público

Organização 
e inovação 
institucional

Gestão de pessoas/recursos humanos, práticas de sustentabilidade e cuidados com o 
meio ambiente voltados à administração pública.

Desenvolvimento socioambiental
Meio ambiente

Melhorar as formações nos processos de gestão pública, otimização de processos, 
redução de custos operacionais e adaptação às novas legislações. Análise e melhoria de processos

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Melhorar o conhecimento sobre os sistemas computacionais e de automação dos 
cursos das áreas de controle e processos industriais já existentes. Aplicação para dispositivos móveis

Câmpus Venâncio Aires
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Administração 
financeira

Necessidade de ampliação do conhecimento nas áreas de gestão e execução 
orçamentária, contábil, financeira e de convênios. Gestão financeira

Orçamento público, mapeamento de processos; Sistemas Públicos (SCDP, Tesouro 
Gerencial, SIAFI, etc.); planejamento e gestão estratégica.

SIAFI
Tesouro Gerencial

Contabilidade

Necessidade de ampliação do conhecimento nas áreas de gestão e execução 
orçamentária, contábil, financeira e de convênios.

Gestão contábil
Gestão orçamentária

Possibilitar o aperfeiçoamento das atividades de Fiscalização de obras, realizados 
durante todo o processo de construção (antes, durante e no pós obra). Gestão e avaliação de imóveis públicos

Controle interno Capacitação sobre  temas, voltados à atuação da auditoria interna: controles internos, 
contabilização de benefícios, gestão de riscos entre outros.

Auditoria interna
Controles internos

Documentação e 
arquivo

Ampliar os conhecimentos na área de Educação Especial para o aprimoramento 
das avaliações das ações de Extensão e Cultura; Aperfeiçoar os conhecimentos na 
temática de Políticas e Legislação aplicada à Educação Básica; Ampliar conceitos e 
metodologias no tema Arquivologia para organização das rotinas da coordenação; 
Realizar estudo, em nível Stricto Sensu, proporcionando desenvolvimento da 
produção de conhecimento no campo da Educação e das tecnologias educacionais; 
Realizar a conclusão de estudo, no nível de graduação, para o aprimoramento no 
atendimento da comunidade e em pareceres das ações de Extensão e Cultura.

Arquivologia

Conhecimentos em gestão documental, gestão da informação e gestão por processos. Gestão documental

Oportunizar ao servidor conhecer um pouco mais sobre a Gestão da Informação, bem 
como disseminar conhecimento relacionados à gestão da documentação.

Gestão da informação
Gestão documental

Finalística
Ampliar os conhecimentos na área de Educação Especial para o aprimoramento 
das avaliações das ações de Extensão e Cultura; Aperfeiçoar os conhecimentos na 
temática de Políticas e Legislação aplicada à Educação Básica; Ampliar conceitos e 

Educação especial
Políticas e Legislação aplicada à Educação 
Básica

Reitoria
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Ampliar os saberes na área de gestão cultural para bem atender as demandas do 
setor. Gestão cultural

Aprimorar os saberes da equipe objetivando melhorar as ações da CULTE. Educação patrimonial
Aprimorar os saberes referente a essa temática, visando uma melhor gestão das 
ações. Economia criativa da cultura

Atendimento ao Público, Gestão de Pessoas Atendimento ao público

Gerencial

Ampliar os conhecimentos e habilidades em gerenciamento de conflitos e resolução 
de problemas.
Melhorar as aptidões na elaboração de projetos

Elaboração de projetos

Análises gerenciais e elaboração de relatórios; tratamento, sistematização e 
gerenciamento de dados e informações; trabalho por projetos.

Elaboração de relatórios
Gestão por projetos

Aprofundar conhecimentos acerca dos princípios e regras que disciplinam a função 
administrativa para o melhor desempenho das atividades desenvolvidas na Pró-
reitoria de Extensão e Cultura

Princípios da administração pública

Capacitar os servidores para avaliação dos procedimentos administrativos 
relacionados às obras do Instituto.

Gestão de riscos e controle nas 
contratações públicas

Conhecimentos básicos para todos os servidores em relação à governança, 
mapeamento de processos e riscos. Gestão de riscos

Conhecimentos em gestão documental, gestão da informação e gestão por processos. Gestão por processos
Modalidades de licitações inclusive Pregão eletrônico de bens e serviços, no que 
abrange Leis, Decretos e Instruções Normativas; Administração Pública Administração pública

Necessidade de operacionalização das ações planejadas e/ou que é necessário 
implantar (gestão de projetos). Gestão de projetos

Orçamento público, mapeamento de processos; Sistemas Públicos (SCDP, Tesouro 
Gerencial, SIAFI, etc.); planejamento e gestão estratégica. Gestão estratégica

Orçamento público, mapeamento e gestão de processos, gestão e planejamento 
estratégico, sistemas públicos federais

Gestão de processos
Gestão estratégica

Gestão de pessoas
Ampliar conhecimentos e atualizações na área de gestão de pessoas e suas inovações Gestão de pessoas

Ampliar e atualizar os conhecimentos na área de Folha de pagamento.
Folha de pagamento
SIAPE
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Ampliar e atualizar servidores que atuam no Sistema SIAPE na área de Cadastro. SIAPE

Ampliar necessariamente os conhecimentos do setor relacionados à Legislação geral 
no serviço público, benefícios e previdência

Benefícios
Legislação geral no serviço público
Previdência

Atenção à saúde mental do servidor e a qualidade de vida no trabalho
Atenção à saúde mental do servidor
Qualidade de vida no trabalho

Atendimento ao público, Gestão de Pessoas Gestão de pessoas

Auxiliar na Elaboração dos Cálculos Financeiros no processo de Folha de pagamento. Cálculos financeiros de folha de 
pagamento

Capacitação sobre  temas voltados à atuação da auditoria interna: controles internos, 
contabilização de benefícios, gestão de riscos entre outros. Benefícios

Conscientização e preparação dos servidores para o desenvolvimento de atividades 
relacionadas a processos administrativos disciplinares. Processo Administrativo Disciplinar

Maior atenção ao bem estar das servidoras e dos servidores, especialmente no 
ambiente de trabalho, mas também fora dele. Qualidade de vida

Manuseio do SIAPE, e-Pessoal e outras ferramentas do serviço público
e-Pessoal
SIAPE

Oferecer ao servidor conhecimentos sobre temas trabalhados dentro da área de 
Gestão de Pessoas, os quais servirão de base para o desenvolvimento Gestão de pessoas

Liderança

Ampliar os conhecimentos e habilidades em gerenciamento de conflitos e resolução 
de problemas. Melhorar as aptidões na elaboração de projetos Gestão de conflitos

Aprimorar o trabalho em equipe. Gestão de equipes

Consolidar na instituição a comunicação assertiva e o incentivo ao desenvolvimento 
interpessoal

Comunicação assertiva
Desenvolvimento interpessoal

Organização 
e inovação 
institucional

Conhecimentos a respeito da necessidade de economia de material de consumo, 
água, energia elétrica e da correta segregação e tratamento de resíduos.

Gestão de resíduos
Sustentabilidade

Conhecimentos básicos para todos os servidores em relação à governança, 
mapeamento de processos e riscos.

Governança
Mapeamento de processos

Mapeamento e Fluxo de Processos Mapeamento de processos
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Orçamento público, mapeamento de processos; Sistemas Públicos (SCDP, Tesouro 
Gerencial, SIAFI, etc.); planejamento e gestão estratégica. Mapeamento de processos

Orçamento público, mapeamento e gestão de processos, gestão e planejamento 
estratégico, sistemas públicos federais Mapeamento de processos

Troca de experiências e informações entre as unidades de Desenvolvimento 
Institucional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Desenvolvimento institucional

Planejamento e 
orçamento

Orçamento público, mapeamento de processos; Sistemas Públicos (SCDP, Tesouro 
Gerencial, SIAFI, etc.); planejamento e gestão estratégica.

Orçamento público
Planejamento estratégico

Orçamento público, mapeamento e gestão de processos, gestão e planejamento 
estratégico, sistemas públicos federais

Orçamento público
Planejamento estratégico

Serviços gerais

Ampliação de conhecimentos e habilidades no que tange ao procedimento de 
desfazimento de bens móveis. Desfazimento de bens móveis

Atualização em licitações Licitações
Capacitação em importação de bens públicos Importação de bens no serviço público

Capacitação em legislação referente a compras públicas
Compras públicas
Nova Lei de Licitações

Capacitação na Plataforma de Dispensa Eletrônica de acordo com o regulamento a ser 
estabelecido, de acordo com o decreto 10.024/2019. Dispensa Eletrônica

Capacitação no sistema SCDP SCDP

Capacitar os servidores para avaliação dos procedimentos administrativos 
relacionados às obras do Instituto.

Elaboração de termos de referência e 
projetos básicos
Gestão e fiscalização de contratos de 
obras
Licitação e contratação de obras e 
serviços de engenharia
Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas
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Licitações e contratos administrativos, processos sancionadores e processos de 
apuração de responsabilidade de pessoa jurídica, convênios e controles.

Apuração de responsabilidade de pessoa 
jurídica
Controles
Convênios
Licitações e contratos administrativos
Sanção administrativa em contratos

Manter-se atualizado e envolver-se junto às iniciativas propostas pelo EnergIF Energias renováveis e eficiência 
energética

Modalidades de licitações inclusive Pregão eletrônico de bens e serviços, no que 
abrange Leis, Decretos e Instruções Normativas; Administração Pública Licitações

Necessidade de ampliação de conhecimentos e habilidades relacionadas ao 
procedimento de desfazimento de bens móveis. Desfazimento de bens móveis

Necessidade de ampliação do conhecimento nas áreas de gestão e execução 
orçamentária, contábil, financeira e de convênios. Gestão de convênios

Orçamento público, mapeamento de processos; Sistemas Públicos (SCDP, Tesouro 
Gerencial, SIAFI, etc.); planejamento e gestão estratégica. SCDP

Orçamento público, mapeamento e gestão de processos, gestão e planejamento 
estratégico, sistemas públicos federais

Sistemas utilizados na administração 
pública federal

Possibilitar o aperfeiçoamento das atividades de Fiscalização de obras, realizados 
durante todo o processo de construção (antes, durante e no pós obra).

Fiscalização de obras
Contratação e fiscalização de obras
Contratação e fiscalização de obras e 
serviços de engenharia
Fiscalização de obras
Manutenção e ensaios de disjuntores de 
alta e média tensão
NR-10
Patologia da construção
Prevenção de danos nas construções
Proteção em sistemas de média tensão
Proteção, seletividade, parametrização e 
ensaios de relés de proteção
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Proporcionar a ampliação dos conhecimentos no desenvolvimento dos projetos 
de construção do Instituto, nas diferentes modalidades: Projeto de Acessibilidade, 
Arquitetônico, Elétrico, Estrutural, Hidrossanitário, Orçamento, PPCI, entre outros.

Orçamento de obras
PPCI
Projeto arquitetônico
Projeto de acessibilidade
Projeto elétrico
Projeto estrutural
Projeto hidrossanitário
Projetos de obras

Proporcionar a ampliação dos conhecimentos no desenvolvimento dos projetos 
de obras do Instituto, nas diferentes modalidades: Projeto de Acessibilidade, 
Arquitetônico, Elétrico, Estrutural, Hidrossanitário, Orçamento, PPCI, entre outros.

Anteprojeto de obra
Aterramento
Conforto térmico das edificações
Eficiência energética em edifícios 
públicos
Instalações hidráulicas de combate a 
incêndios nas edificações
Instalações prediais
Orçamento para licitação de obras
Planejamento e elaboração de 
orçamento de obras e serviços de 
engenharia
Projeto arquitetônico
Projeto básico
Projeto executivo
Projetos de obras
Proteção contra incêndios nas 
edificações
SIMEC 2.0
Sistema de proteção de descarga 
atmosférica
Sistemas elétricos de potência
Subestações de média tensão
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Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar os conhecimentos e habilidades em planilhas eletrônicas (Excel), nível 
intermediário e avançado. Planilhas eletrônicas

Análises gerenciais e elaboração de relatórios; tratamento, sistematização e 
gerenciamento de dados e informações; trabalho por projetos. Gerenciamento de dados e informações

Aquisição de conhecimentos e aplicabilidades práticas de planilhas eletrônicas Planilhas eletrônicas
Auxiliar na Elaboração dos Cálculos Financeiros no processo de Folha de pagamento. Planilhas eletrônicas

Capacitação contínua e permanente em Processos Eletrônicos Governamentais. Processos eletrônicos e sistemas 
governamentais

Conhecimentos em gestão documental, gestão da informação e gestão por processos. Gestão da informação
Pacote Office para edição de ferramentas e documentos internos. Pacote Office
Precisamos ampliar o conhecimento e habilidades na utilização do Joomla. Joomla

Proporcionar a ampliação dos conhecimentos no desenvolvimento dos projetos 
de obras do Instituto, nas diferentes modalidades: Projeto de Acessibilidade, 
Arquitetônico, Elétrico, Estrutural, Hidrossanitário, Orçamento, PPCI, entre outros.

AutoCAD 2D
Eberick
REVIT

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Ampliar os conhecimentos na área de Educação Especial para o aprimoramento das avaliações das 
ações de Extensão e Cultura; Aperfeiçoar os conhecimentos na temática de Políticas e Legislação 
aplicada à Educação Básica; Ampliar conceitos e metodologias no tema Arquivologia para organização 
das rotinas da coordenação; Realizar estudo, em nível Stricto Sensu, proporcionando desenvolvimento 
da produção de conhecimento no campo da Educação e das tecnologias educacionais; Realizar a 
conclusão de estudo, no nível de graduação, para o aprimoramento no atendimento da comunidade e 
em pareceres das ações de Extensão e Cultura.

Mestrado ou Doutorado em Educação

Aprofundamento de estudos na área de formação do servidor (Administração), que o habilita para o 
cargo público.

Mestrado Profissional em Administração 
Pública

A coordenação necessita ampliar os saberes acerca das áreas de Memória e Patrimônio Cultural, 
Educação Patrimonial, tendo como objetivo desenvolver projetos que serão desenvolvidos no Memorial 
Lang, bem como na Galeria Cultural do IFSul.

Doutorado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural
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Ampliar saberes nas áreas de gestão cultural, para produzir projetos e ações e buscar recursos em 
agências de fomento.

Doutorado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural

Aperfeiçoar os saberes e competências dos servidores da coordenação, objetivando melhorar as ações 
do setor, em especial, Memorial Lang e galeria Cultural do IFSul.

Doutorado em Memória Social e Patrimônio 
Cultural

Aprofundamento de estudos na área de formação do servidor (Direito), que o habilita para o cargo 
público.

Doutorado em Ciências Jurídicas
Doutorado em Direito

Oportunizar a pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado) em educação e/ou gestão pública, 
políticas públicas etc.

Especialização em Educação
Mestrado em Educação
Doutorado em Educação
Especialização em Políticas Públicas
Mestrado em Políticas Públicas
Doutorado em Políticas Públicas
Especialização em Gestão Pública
Mestrado em Gestão Pública
Doutorado em Gestão Pública

Qualificação em educação formal superior em nível de doutorado relacionado às Ciências Sociais 
Aplicadas ou às Ciências Humanas, em áreas relacionadas ao ambiente organizacional de atuação da 
Auditoria Interna Governamental.

Doutorado na área de Ciências Humanas
Doutorado na área de Ciências Sociais 
Aplicadas
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Objeto Temático Necessidade a ser atendida Palavras-chave

Administração 
financeira

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações provenientes 
de Retenções de Tributos e elaboração da DIRF. Retenção de tributos

Atualização de retenções tributárias, tanto de impostos federais como municipais Retenção de tributos
Atualizar conhecimentos sobre sistema SIAFI e SCDP SIAFI
Desenvolvimento de competências contábeis/orçamentárias/financeiras - 
correlacionadas com a atuação no setor. Gestão financeira pública

Eu preciso ampliar meu conhecimento e minhas habilidades na consolidação de 
informações provenientes de sistemas utilizados pela administração pública

Sistemas utilizados na administração 
pública federal

Melhoria nos conhecimentos sobre retenção de tributos Retenção de tributos
Os servidores da COCAF necessitam continuamente atualizarem os conhecimentos 
ligados à gestão financeira, devido às transformações econômicas políticas e sociais. Gestão financeira pública

Para promover a melhoria das atividades desempenhadas pelo setor que carecem de 
aprofundamento. SIAFI gerencial

Sistemas do governo federal que forneçam dados ao setor de Contabilidade. SIAFI 
(Básico/Avançado) entre outros.

SIAFI
Sistemas utilizados na administração 
pública federal

Comunicação

Ampliar as habilidades de fala e leitura em línguas estrangeiras Línguas estrangeiras

Línguas / idiomas
Língua Inglesa
Línguas

Melhorar a comunicação interna, especialmente entre gestão e setores. Comunicação interna

Redação Oficial e Aprimoramento de Técnicas para uso da Língua Portuguesa
Língua Portuguesa
Redação oficial

Contabilidade

Ampliação de conhecimentos em contabilidade na administração pública, bem como 
fiscalização de projetos e obras de engenharia. Contabilidade pública

Ampliar e atualizar conhecimento no que tange aos registro contábeis Registros contábeis

Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações provenientes 
da Contabilidade Aplicada ao setor público/Conformidade contábil

Conformidade contábil
Contabilidade aplicada ao setor público

Instituto Federal Sul-rio-grandense (para todas as unidades)
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Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação de informações provenientes 
de Retenções de Tributos e elaboração da DIRF. Elaboração da DIRF

Análise das Demonstrações Contábeis visando atender as exigências da legislação 
pertinente. Análise das demonstrações contábeis

Atender a necessidade de entender e saber usar a Plataforma REUSE. Gestão de patrimônio público

Desenvolvimento de competências contábeis/orçamentárias/financeiras - 
correlacionadas com a atuação no setor.

Contabilidade pública
Gestão orçamentária

Gestão de Almoxarifado e Atendimento ao Público Gestão de almoxarifado

Gestão de Almoxarifado, Patrimônio e Logística.
Gestão de almoxarifado
Gestão de patrimônio

Gestão integrada de almoxarifado e patrimônio, incluindo depreciação e reavaliação 
de bens.

Depreciação e reavaliação de bens
Gestão integrada de almoxarifado e 
patrimônio público

Os membros da COCAF precisam ampliar seus conhecimentos e habilidades no que 
tangem procedimentos patrimoniais. Gestão do patrimônio

Os membros da COCAF precisam ampliar seus conhecimentos e habilidades no que 
tangem procedimentos referentes a execução orçamentária-financeira. Gestão orçamentária e financeira

Custos

Para promover a melhoria das atividades desempenhadas pelo setor que carecem de 
aprofundamento. Planilha de formação de preços

Planilhas de composição de custos apresentadas em licitações e repactuações de 
contratos, nos moldes da IN 05/2017. Planilhas de custos

Planilhas de Custos, Revisão e Repactuação. Planilhas de custos
Pregão/compras e licitações Formação de preços
Processos de contratação pública / licitações. Formação de preços

Documentação e 
arquivo

Gestão e Organização de Documentos Gestão documental
Precisamos nos atualizar sobre as Normas da ABNT e suas mudanças, especialmente 
no que se refere a NBR 6021. Normas da ABNT

Finalística

Ampliação de conhecimentos e técnicas para atendimento ao público. Atendimento ao público
Gestão de Almoxarifado e Atendimento ao Público Atendimento ao público
Precisamos ampliar nossos conhecimentos sobre a relação entre educação e 
informação. Competência informacional
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Gerencial
Desenvolver e ampliar os conhecimentos em governança e gestão de risco no setor 
público. Gestão de riscos no setor público

Melhoria dos conhecimentos sobre administração pública em geral Administração pública

Gestão de pessoas
Gestão de pessoas / comportamento organizacional Gestão de pessoas
Gestão estratégica e de pessoas Gestão estratégica de pessoas

Liderança

Ampliação de conhecimentos e técnicas para atendimento ao público. Relações humanas

Desenvolvimento de lideranças e gestões de conflitos, tendo em vista que muitas 
vezes ficamos entre o que é legal e o que é ordenado a fazer.

Desenvolvimento de lideranças
Gestão de conflitos

Gestão de pessoas / comportamento organizacional Comportamento organizacional

Gestão estratégica e de pessoas
Gestão de equipes
Liderança

Organização 
e inovação 
institucional

Desenvolver e ampliar os conhecimentos em governança e gestão de risco no setor 
público. Governança

Para promover a melhoria das atividades desempenhadas pelo setor que carecem de 
aprofundamento. Índice de medição de resultados

Serviços gerais

Ampliação de conhecimentos em contabilidade na administração pública, bem como 
fiscalização de projetos e obras de engenharia.

Fiscalização de obras de engenharia
Fiscalização de projetos

Ampliar conhecimentos e habilidades em relação a direção defensiva, transporte de 
pessoas e cargas, assim como, atualizações sobre o CTB.

Código de Trânsito Brasileiro
Direção defensiva
Transporte de pessoas e cargas

Ampliar e desenvolver os conhecimentos e habilidades na área de licitações e 
contratações públicas.

Contratações públicas
Licitações e contratos

Aprimoramento e atualização em relação às novas legislações e sistemas implantados 
pelo Governo na área administrativa Legislação

Atualizar conhecimentos sobre sistema  SIAFI e SCDP SCDP

Contratações de TI; SRP; RDC e obras de engenharia.

Contratação de obras de engenharia
Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas
Sistema de Registro de Preços
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de referência para auxiliar na gestão estrutural do câmpus.

Elaboração de editais e termos de 
referência
Licitações e contratos

Gestão de Almoxarifado, Patrimônio e Logística. Logística
Gestão e Fiscalização de Contratos Gestão e fiscalização de contratos
Para promover a melhoria das atividades desempenhadas pelo setor que carecem de 
aprofundamento. Legislação trabalhista

Planilhas de Custos, Revisão e Repactuação. Revisão e repactuação de contratos

Pregão/compras e licitações
Compras e Licitações
Elaboração de termos de referência

Processos de contratação pública / licitações.
Contratações públicas
Elaboração de termos de referência
Licitações

Processos licitatórios, especialmente com abordagem no novo decreto nº 10.024 de 
20/09/2019.

Contratos
Licitações

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação

Ampliar os conhecimentos e habilidades em planilhas eletrônicas (Excel), nível 
intermediário e avançado Planilhas eletrônicas

Aprimoramento e atualização em relação às novas legislações e sistemas implantados 
pelo Governo na área administrativa

Sistemas utilizados na administração 
pública federal

Aprimoramento técnico em softwares específicos do setor Informática
Atender a necessidade de entender e saber usar a Plataforma REUSE. Plataforma REUSE
Capacitação dos servidores em informática Informática
Capacitar docentes para atuarem nas disciplinas de programação para dispositivos 
móveis Programação para dispositivos móveis

Contratações de TI; SRP; RDC e obras de engenharia. Contratações de tecnologia da 
informação

Datacenter: infraestrutura, virtualização, sistemas operacionais de rede

Infraestrutura para data centers
Sistemas operacionais de rede para data 
centers
Virtualização de data centers
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É necessária capacitação constante e aperfeiçoamento em planilhas eletrônicas (Excel) 
e documentos de texto (Word)

Editores de textos
Planilhas eletrônicas

Gostaria de ampliar minhas habilidades na utilização de ferramentas para produção 
gráfica e audiovisual.

Ferramentas de edição gráfica e 
audiovisual

Melhoria nos conhecimentos de utilização de planilhas eletrônicas Planilhas eletrônicas
Microsoft Excel Planilhas eletrônicas
Redes: gerência, monitoramento, segurança, serviços, infraestrutura, redes sem fio Redes
Segurança em TI Segurança em tecnologia da informação

Qualificação

Necessidade a ser atendida Palavras-chave
Ampliação de conhecimentos para processos de ensino e pesquisa com tecnologias estado-da-arte Doutorado em Computação

Gestão de Contratos Mestrado Profissional em Educação 
Profissional e Tecnológica

Qualificação de pessoal para o desenvolvimento da pós-graduação stricto sensu com caráter 
profissional e eventualmente acadêmico - Doutorado Acadêmico em Administração Doutorado em Administração

Qualificação em nível de Doutorado Doutorado em Computação
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