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NECESSIDADE PDP 2021 - REVISADO EM 06/2021
Necessidade

Embasamento

Temática (Macro)

Competência Associada

Transversal

Público Alvo

UORG

Tipo Aprendizagem

Modalidade

Título Ação de
Desenvolvimento

Término

Ação
Gratuita

Custo Total Previsto

Escola de Governo
Própria

Agentes
Públicos

Aplicar novos conhecimentos agregando
qualidade as atividades laborais a partir
de qualificação profissional em
Educação Profissional (ProfEPT)

Efetividade do Programa

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores ensino

PROEN

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

Sim

-

Não possui Escola do
Governo

40

Aplicar os conhecimentos adquridos por
meio da educação formal, nível
mestrado, doutorado e pós doutorado
para melhorar o índice de qualificação
dos docentes classificados no EDITAL
Nº 02/2021/DISGP-REITORIA - Seleção
classificatória de docentes para
afastamento integral

Efetividade do Programa

Educação

Contribuição técnicoprofissional

SIm

Servidores ensino

Reitoria

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

10

Analise processual de afastamentos e
demais concessões para capacitação e
qualificação de acordo com Edição do
Decreto 9991/2019 e IN 21/2021 e nova
normativa de capacitação

Realizar a análise processual de
forma mais rápida, correta e
embasada

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores adminisitrativos do IFAC

DISGP/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

Aplicar Pesquisa de Clima
Organizacional e Embasar a construção
da Pesquisa de Clima no âmbito do IFAC

Necessidade elencada no PDI e
Planejamento estratégico do IFAC

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

SIm

Comissão

DISGP

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

10

Auxiliar no desenvolvimento de
pesquisas na área das ciências agrárias.

Qualificação e inserção de TAE na
elaboração e execução de projetos.

Zootecnia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores ensino

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

15

Zootecnia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docente agrárias

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

15

Linguística

Contribuição técnicoprofissional

SIm

Docnetes linguas

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

7

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Contribuição técnicoprofissional

-

Docente agrárias

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

7

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

-

Docente agrárias

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

7

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

-

REITORIA/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

Desenvolver novas habilidades no
Ensino, Pesquisa e Extensão aplicáveis
aos Cursos de Técnico em
Evolução e formação profissional
Agropecuária, Meio Ambiente e
Tecnologia em Agroecologia.
Atualizar, compreender e integrar novos
Desenvolvimento de futuras ações e
conhecimentos voltados à área de língua
projetos que busquem a qualidade
espanhola, para contribuir ainda mais no
das relações escolares e do processo
conhecimento para ensino, pesquisa e
de ensino-aprendizagem
extensão
Desenvolver pesquisar relacionadas ao
Monitoramento Ambiental e
Recuperação de Solos Agrícolas e Área
Qualificação do corpo docente;
Degradadas, visando o estudo da
melhoria no processo ensinorecuperação e mitigação de áreas
aprendizagem; melhor conceito dos
degradadas, no sentido edáfico bem
cursos técnicos e superiores
como dos seus recursos hídricos, a fim
de proporcionar o manejo adequado...
Desenvolver projetos de paisagismo, na
Qualificação do corpo docente;
implantação e manutenção de espaços
melhoria no processo ensinolivres, desde pequenos jardins até
aprendizagem; melhor conceito dos
grandes áreas de intervenção.
cursos técnicos e superiores
Ampliar os conhecimentos sobre registro Melhorar os fluxos e serviços ajuda a
de ponto, atas de reuniões e eventos
ter uma melhor noção sobre o tema,
diversos, livros de protocolo, de ofício,
auxiliando assim o trabalho
entre outros afazeres administrativos.
desenvolvido.
Criar trabalhos para apresentação de
conteúdos para congressos com
resultados de projetos na área de
agronomia com ampla divulgação de
atividades de pesquisas desenvolvidas
no âmbito do IFAC

-

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

-

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

5

Aplicar conhecimentos em
administração pública para
aprimoramento do conhecimento para
melhor desempenho no Serviço Público

-

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

-

REITORIA

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional

Sim

-

REITORIA/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

SIm

-

REITORIA/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

aprimorar o conhecimento na área de
ensino e também nas atividades do
profept e nos curso técnicos e superior

As técnicas e tecnologias utilizadas
em sala de aula poderão ser
aprimoradas e/ou melhoradas de
forma aos alunos terem maior
interesse em aprender

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes

PROEN

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

1

aprimorar o conhecimento na minha
área de formação, na área da pósgraduação e na área de meio ambiente

com o conhecimento adquirido
poderá ser aprimoradas as aulas,
pesquisa e extensão

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes agrárias

CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

1

aprimorar o conhecimento na minha
área de formação, na área da pósgraduação e na área de meio ambiente

com o conhecimento adquirido
poderá ser aprimoradas as aulas,
pesquisa e extensão

Engenharia Agrícola

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes agrárias

CAMPI

Educação Formal

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

1

aprimorar o conhecimento na área de
ensino e também nas atividades do
profept e nos curso técnicos e superior

as técnicas e tecnologias utilizadas
em sala de aula poderão ser
aprimoradas e/ou melhoradas de
forma aos alunos terem maior
interesse em aprender

Educação

Outras não especificadas

Sim

Docentes

CAMPI

Educação Formal

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

5

Entender sobre procedimentos para
melhorar processos institucionais e
obter qualidade e agilidade nas
demandas administrativas do serviço
público
Criar e propor melhorias referentes a
pesquisas quanto a administração
pública em busca de maior eficiência na
instituição por meio de educação formalmestrado
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Aplicar conhecimentos adquiridos para
parametrizar, configurar e administrar o
Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), com Atualização dos códigos de
classificação de documentos.

Atualização dos códigos de
classificação de documentos que se
encontram desatualizados, visto que
o CONARQ e o Arquivo Nacional
lançaram um novo documento
contendo Código de Classificação de
Documentos e a Tabela de
Temporalidade

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Melhoria
contínua de processos

Não

Servidores IFAC

REITORIA/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

Entender/aperfeiçoar conhecimentos na
área de programação C/Phyton para
programação aplicada. Impacto direto na
formação dos alunos, quanto
desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas ao uso de
novas tecnologias digitais.

Necessidade de se adequar as
demandas do setor de educação 4.0
e indústria 4.0

Engenharia Elétrica

Resolução de problemas

Não

Servidores DSGTI

DSGTI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

10

Aplicar o conhecimento para Ampliar as
estratégias de divulgação de notícias
utilizando recursos de áudio e voz

-

Comunicação

Relações institucionais,
Uso de TIC

Não

-

REITORIA/CAMPI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

30

Qualificar seus servidores para
fortalecer o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão (PDI 2020-2024)

Administração Pública

Resolução de problemas

Sim

Docentes

PROEN

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

10

-

Comunicação

Comunicação efetiva,
Melhoria contínua de
processos, Outras não
especificadas, Relações
institucionais

Não

Servidores DSCOM

DSCOM

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

8

Criar programas que atendam às
especificações requeridas pelos
usuários de maneira facilitada

Índice de reprovação elevado nos
primeiros anos/períodos dos cursos e
quantitativo baixo de alunos em
turmas finais dos cursos

Ciência da Computação

Resolução de problemas

Não

Servidores DSGTI

DSGTI

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

10

Aplicar melhorias no direcionamento das
produções de conteúdo de mídia positiva
e gerenciamento de crise nas redes
sociais para contribuir com eficiência e
ter uma comunicação efetiva com público

-

Comunicação

Comunicação efetiva,
Construção de Redes

Não

Servidores DSCOM

DSCOM

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

8

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docente matemática

PROINP

Curso

Distância, Híbrido,
Presencial

-

-

sim

-

Não possui Escola do
Governo

5

Administração Pública

Uso de TIC

Sim

Servidores adminisitrativos do IFAC

Todas as
unidades do IFAC
- Campis e Reitoria

Curso

Distância

Sistema de Concessão
de Diárias e Passagens SCDP

2020

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Administração Pública

Análise de problemas

Sim

Servidores Técnicos Administrativos
de todas as áreas do IFAC,
principalmente fiscais de contrato e
aqueles pertencentes de unidades
que trabalham diretamente com o
assunto.

Campi e Reitoria

Curso

Distância

-

2020

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores da COPAO/GABIN

GABIN/DIREX/CO
PAO

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

4

Linguística

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores EDIFAC

Editora /IFAC

Educação Formal

Presencial

Programa de Pósgraduação em letras:
Linguagem e Identidade:
nível de doutorado

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores EDIFAC

Editora/IFAC

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

4

Não

R$

8.000,00

Não possui Escola do
Governo

4

Busca por técnicas, aprendizados e
novos conhecimentos úteis às ações
rotineiras de Docência no IFAC,
alcançando qualidade no Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Entender e Divulgar de forma assertiva
os dados da instituição com objetivo de
ampliar a divulgação das ações
desenvolvidas e reforçar o contato com
a imprensa

Para atuar na pesquisa e na produção
de novos conhecimentos nas áreas de
Qualificar seus servidores para
Educação em Ciências e de Educação
fortalecer a pesquisa e os grupos de
Matemática, contribuindo para o
pesquisa da Instituição (PDIdesenvolvimento sustentável da Região
2020/2024)
Amazônica
Aplicar Normas e técnicas de
Grande incidência de apontamentos
operacionalização do SCDP para
em auditorias anteriores. O Gabinete
efetividade no manuseio do sistema para Institucional e Diretoria Executiva são
mais eficiência e celeridade nas
os setores que gerenciam as
demandas e evitar problemas com
demandas de viagens de todas as
auditorias, por erros e falhas.
unidades do IFAC.
Quase todos os servidores do
Aplicar o conhecimento em Gestão e
Gabinete fazem Gestão e/ou
Fiscalização de Contratos
fiscalização de contratos. Servidores
Administrativos para gerir e fiscalizar
sem capacitação não têm segurança
corretamente proporcionando maior
em desenvolver as atividades,
eficiência evitando falhas prejudiciais à
podendo cometer falhas graves,
Instituição
trazendo prejuízos à instituição, e
serem penalizados por isso.
Aplicar normas de desenvolvimento de
Direito Administrativo para
Operacionalizar os atos normativos
dentro dos princípios da Administração
pública reduzindo a incidência de
divergência e desconhecimento nas
normas.
Aplicar conhecimento obtido em
Doutorado em Letras/ Linguística
Aplicada/Estudos da Linguagem para
aperfeiçoamento e qualificação
Aumento da capacidade de
profissional no processo de correção,
desenvolvimento de projetos de
revisão e editoração de livros e
cunho científico;
periódicos p/ Aumentar o número de
Doutores da Instituição, com capacidade
técnica
Aplicar o conhecimento apreendido em
Mestrado profissional em Educação
aumentado o índice de qualificação

2023

institucional.
Aplicar Normas sobre
planejamento,execução e comunicação
das atividades de Auditoria Interna
Governamental p/ Planejar as atividades
de auditoria baseada em riscos; Realizar
atividades de auditoria governamental do
IFAC; Elaborar Relatório e melhorar
técnica as atividades de auditoria.

Planejamento sem análise de riscos;
Relatórios de Auditoria sem padrão
definido

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores Lotados na Audin

AUDIN

Curso

Presencial

-

Lembrar e fazer Atualização profissional
junto à A. Nacional dos Servidores
Integrantes das Auditorias Internas do
MEC para compartilhar ideias e técnicas
utilizadas no dia a dia com todos, assim
obtendo Aprimoramento de processos,
qualificação da aplicação dos recursos
públicos e melhorias.

Auditores Internos sem atualização
técnica.

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores Lotados na AUDIN

AUDIN

Evento

Presencial

52º FONAITec Capacitação Técnica dos
Integrantes das
Auditorias Internas do
Ministérios da Educação
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Aplicar Auditoria interna, gestão de
riscos e controle interno com bases
técnicas e práticas fundamentais,
metodologias e princípios que regem a
função e as atividades da Auditoria
Interna como Instrumento de Avaliação
e Controle de Riscos Organizacionais p/
melhoria dos processos no IFAC

Fragilidade nos processos de Gestão
de Riscos e controles internos das
unidades.

Lembrar e Fazer Atualização profissional
junto à A. Nacional dos Servidores
Integrantes das Auditorias Internas do
MEC, Compartilhar ideias e técnicas do
Auditores Internos com técnicas
dia a dia com os demais profissionais da
defasadas
área de auditoria interna p/
primoramento de processos,
qualificação da aplicação dos recursos
públicos
Aplicar Normas sobre execução de
atividades de auditoria nas áreas de
Conformidade, Operacional, Financeira,
Suspensão ou cancelamento de
de Demonstrações Contábeis e de
trabalhos de auditoria por falta de
Gestão para Realizar com perfeição as
conhecimento técnico em área
atividades de auditoria governamental,
específica;
nas mais diversas áreas, buscando
eficiência no âmbito das unidades do
IFAC.
Entender sobre informação de patentes
para aprimorar os processos de busca
de anterioridade nas bases de patentes
Patentes atualmente são depositadas
e assim ocasionar a redução de
sem requisitos de avaliação
investimento por parte da instituição no
mercadológica do interesse
depósito de patentes que não são
institucional
inovadoras, consequentemente
selecionando melhor os pedidos de
patentes.

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

4

2021

Não

R$

8.000,00

Não possui Escola do
Governo

4

-

2021

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

4

Distância

BUSCA DE
INFORMAÇÕES DE
PATENTES - DL318P BR

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Não possui Escola do
Governo

1

Administração Pública

Análise de problemas

Não

Servidores Lotados na AUDIN

AUDIN

Evento

Presencial

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores lotados na AUDIN

AUDIN

Evento

Presencial

53º FONAITec Capacitação Técnica dos
Integrantes das
Auditorias Internas do
Ministérios da Educação

Administração Pública

Análise de problemas

Não

Servidores Lotados na AUDIN

AUDIN

Evento

Presencial

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores e estudantes de todas as
unidades do IFAC

PROINP/NIT/COPI
I/ CAMPIS

Curso

Aplicar conhecimento avançado de
patentes para atualizar o servidor em
relação as normativas e processos de
patentes para maior eficiência técnica da
equipe para acompanhar os processos
de patentes no âmbito do IFAC

Atualização das normas de inovação
federal, leis e normativas

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores e estudantes de todas as
unidades do IFAC

PROINP/NIT/COPI
I e Campi

Curso

Distância

Curso Avançado a
Distância de Patentes DL301PBR

Criar Indicadores de produção científicotecnológicos para gerir processos e
acompanhar resultados operacionais e
assim Elaborar um grupo de
indicadores de produção científica e
tecnológica para gestão por resultados

Atualmente o banco de dados da
PROINP não possui gestão de
indicadores de resultado

Administração Pública

Análise de problemas

Não

Servidor da Pró-reitoria de Pesquisa,
Inovação e Pós-graduação

PROINP

Curso

Distância

Curso a distância de
Bibliometria e Indicadores
Científicos na UFSCar

2021

Não

Entender da assuntos da
Administração/Economia ou Política
Científica e Tenológica para
aperfeiçoamento docente/ pesquisador,
profissional de alto nível científico para
lecionar e pesquisar nas áreas de
interesse institucional relacionada a
administração pública e propriedade
intelectual

Aumentar o número de doutores da
instituição, melhorando a qualidade
da pesquisa e desenvolvimento
tecnológico.

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor(a) da unidade PROINP

PROINP/NIT/COPI
I

Educação Formal

Presencial

Doutorado em
Administração ou Política
Científica e Tecnológica

2025

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Entender mais sobre
Economia/Administração ou Política
Científica e Tenológica Para
aperfeiçoamento docente/ pesquisador e
Aumentar o número de mestres da
instituição, melhorando a qualidade do
ensino, pesquisa e extensão e
desenvolvimento tecnológico

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores da Pró-reitoria de
PROINP/NIT/COIN
Pesquisa, Inovação e Pós-graduação
C

Educação Formal

Presencial

Mestrado em
Administração ou Política
Científica e Tecnológica

2023

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Entender sobre propriedade Intelectual,
conhecimentos tradicionais e
expressões culturais tradicionais para
aprimorar os processos legais de uso de
proteção dos conhecimentos e
expressões tradicionais e Maior
eficiência técnica da equipe para
acompanhar e orientar os pesquisadores
no âmbito do IFAC.

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Orientação ao cidadão

Não

Servidores da PROINP

PROINP/NIT/COPI
I

Curso

Distância

DL203S propriedade
Intelectual,
conhecimentos
tradicionais e expressões
culturais tradicionais

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Criar Inovação, Empreendedorismo,
Novas Tecnologias entendendo sobre as
tendencias mundiais na criação e no
desenvolvimento de empreendimento
inovadores, startup's, globalização,
economia digital, incubadoras e
ambientes de inovação dando maior
eficiência técnica da equipe para
planejar e propor

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Criatividade,
Inovação

Não

SERVIDORES DA PROINP

PROINP/NIT/COPI
I/COINC e CAMPI

Evento

Distância,
Presencial

Workshop Anprotec

2021

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

10

Criar Inovação, Empreendedorismo,
Novas Tecnologias Entender e aprender
sobre as tendencias mundiais na criação
e no desenvolvimento de
empreendimento inovadores, startup's,
globalização, economia digital,
incubadoras e ambientes de inovação
melhorando a eficiência da equipe no
assunto

-

Administração Pública

Criatividade, Inovação,
Planejamento

Não

SERVIDORES DA PROINP

PROINP/NIT/COPI
I/COINC

Evento

Presencial

Inovation Summit

2021

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

10
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R$

2.000,00

Sheet1

Entender sobre propriedade Intelectual
perspectivas dos gestores de Inovação
das ICT's, através de Discussões, troca
de experiencias e benchmark com
outras icts sobre politicas e incetivos a
geração de ativos de propriedade
intelectual
Entender sobre Educação Técnica
Profissional para aperfeiçoamento
técnico administrativo em educação
elevando índice de qualidade
institucional com maior eficiência
técnica da equipe para planejar e propor
ações voltadas a educação.

-

Administração Pública

Comunicação interpessoal,
Gestão da qualidade,
Inovação

Não

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Criar Indicadores institucionais para
melhorar a capacidade de criar e
acompanhar os indicadores estratégicos
e indicadores das unidades
organizacionais ocasionando um melhor
acompanhamento dos planos
estratégico e de desenvolvimento
institucional

O plano estratégico e o plano de
desenvolvimento institucional
estabelecem indicadores que
necessitam ser acompanhados
efetivamente, a fim de garantir o
alcance dos objetivos da instituição.

Administração Pública

Planejamento

Sim

Aplicar planejamento Estratégico para
executar e controlar o plano estratégico
obtendo conhecimento de ferramentas
para propiciar o cumprimento do plano
estratégico institucional.

Há certa dificuldade das unidades da
instituição executarem e controlarem
o plano estratégico.

Administração Pública

Planejamento

Sim

Servidores que atuem na execução
do planejamento estratégico no
âmbito do IFAC

Administração Pública

Planejamento

Sim

Administração Pública

Análise de problemas,
Melhoria contínua de
processos

Entender melhor sobre acesso à
Informação e a Lei Geral de Proteção de
A Lei Geral de Proteção de Dados
Dados Pessoais para compreender a Lei
Pessoais estabelece que maioria dos
Geral de Proteção de Dados Pessoais e
seus artigos entrarão em vigor no
implementá-la na instituição, bem como
primeiro semestre de 2021, fazendosuas implicações no acesso à
se necessário garantir o seu
informação resultando a Implementação
cumprimento.
da Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais

Administração Pública

Aplicar Relacionamento com Fundações
de Apoio possibilidade a capacidade de
gerir os relacionamentos e melhorar a
gestão de contratos e convênios que
envolvam o apoio de fundação.

Servidores não possuem
conhecimento suficiente para a boa
execução do projetos que envolvam
fundação de apoio

Aplicar o entendimento sobre
formalização de parcerias com
instituições públicas e privadas e seus
instrumentos para ampliar o
conhecimento quanto aos instrumentos
e suas características de maneira mais
eficiente

Servidores que atuam com o tema no PROINP/NIT/COPI
âmbito do IFAC
I/COINC

Não possui Escola do
Governo

10

-

Não possui Escola do
Governo

10

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

PRODIN/PROINP/
PROAD/PROEN/P
ROEX/CAMPI

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não

40

Servidores que atuem com a
formalização de parcerias

PRODIN/PROINP/
PROEX/PROEN

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Sim

Servidores das áreas administrativas
no âmbito do IFAC

CAMPI E
REITORIA

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

38

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores do IFAC que trabalhes
diretamente com as atividades
orçamentárias

CAMPI E
REITORIA

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores de todas as unidades do
IFAC aprovados nas vagas destinas
ao IFAC em processo seletivo

PRODIN/CAMPI/R
EITORIA

Educação Formal

Presencial

Mestrado em
Administração Pública
(IFAC/UFAC)

2022

Não

Não possui Escola do
Governo

8

Servidores que necessitam estarem
atualizados quanto a execução do
planejamento orçamentário

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores do IFAC que trabalhes
diretamente com as atividades afins

CAMPI E
REITORIA

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

-

Administração Pública

Gerenciamento digital,
Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores do IFAC que trabalhes
diretamente com o sistema SIAFI

CAMPI e
REITORIA

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Evento

Presencial

FORTEC

2021

Não

Educação Formal

Distância, Híbrido,
Presencial

PROFEPT

2023

Sim

R$

-

Distância

-

Sim

PRODIN de
demais setores do
IFAC

Curso

Distância

-

Servidores que atuem na execução
dos projetos estratégicos no âmbito
do IFAC

REITORIA E
CAMPI, PRODIN

Curso

Distância

Sim

Servidores de áreas administrativas

REITORIA E
CAMPI, PRODIN

Curso

Melhoria contínua de
processos, Organização
da rotina

Sim

Servidores da área administrativa no
âmbito do IFAC

PRODIN, CAMPI,
Reitoria

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores que atuem em projetos
com apoio de fundação no âmbito do
IFAC

Servidores que atuam com as
parcerias necessitam de
conhecimento mais detalhado sobre
os instrumentos de formalização.

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Sim

Aplicar Gestão de Processos
melhorando a eficiência no assunto em
todas as unidades no âmbito do IFAC

Servidores necessitam de mais
conhecimento na temática de gestão
de processos.

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Aplicar Gestão Orçamentária para
acompanhar melhor a gestão do
orçamento institucional contribuindo
com ampliação dos conhecimentos a
desenvolvimento competências técnicas
e a consolidação de valores associados
com o processo orçamentário no setor
público

Servidores que necessitam de
conhecimento para a gestão do
orçamento

Administração Pública

Aplicar os conhecimentos em
Administração Pública obtendo melhoria
no desenvolvimento das ações de
planejamento e orçamento e elevando o
índice de qualificação dos servidores
aprovados em processo seletivo p/
Mestrado em Administração pública

-

Aplicar o conhecimento em
Planejamento e Orçamento para
atualizações nos regimentos da
execução orçamentária aperfeiçoando e
gerando conhecimentos relativos aos
instrumentos de planejamento,
orçamento, administração financeira
Aplicar conhecimentos no sistema SIAFI
obtendo assim maior segurança na
operacionalização do sistema

Aplicar projetos Estratégicos para
Servidores não possuem
propiciar a execução dos mesmos para
conhecimento suficiente para a boa
ampliar o conhecimento de ferramentas
execução do projetos estratégicos da
para execução do plano estratégico
instituição.
institucional.
Aplicar o conhecimento em gestão de
Servidores não possuem o
riscos para gerir os riscos nos processos
conhecimento necessário para a
da instituição, bem com os riscos
execução de boa gestão de riscos,
relacionados aos objetivos
entendendo sua importância para o
proporcionando Implementação da
alcance dos objetivos institucionais.
gestão de riscos de forma efetiva

PROINP/NIT/COPI
I/COINC/COPG

Servidores no âmbito do IFAC

Servidores que atuem no
PRODIN e demais
acompanhamento dos indicadores no
setores
âmbito do IFAC
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R$

R$

10.000,00

331.529,85

Sheet1

Aplicar os conhecimentos sobre registro
de ponto, atas de reuniões e eventos
diversos, livros de protocolo, de ofício,
entre outros afazeres administrativos,
buscar compreender as funções da
secretaria escolar, através de técnicas e
práticas de secretariado escolar e
Melhorar os fluxos e serviços.

O Campus ainda não possui fluxos e
serviços bem definidos entre os
setores, o curso ajudaria a ter uma
melhor noção sobre o tema,
auxiliando assim o trabalho
desenvolvido.

Aplicar estudos relativos ao ensino, em
interface com as humanidades, os
Par que os Docentes dos Cursos
processos educativos e as culturas,
Superiores com o título de Mestre
valorizar o compartilhamento de teorias,
contribui para a valorização dos curso
métodos e conhecimentos concernentes
e nas notas de avaliação junto ao
ao ensino de humanidades, privilegiando
MEC
os temas de pesquisa: ensino básico e
superior, formação e trabalho.

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor do Campus CCS.

Campus Cruzeiro
do Sul

Curso

Distância

Secretariado Escolar

2021

Sim

R$

-

Não

10

Educação Física

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes e discente do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Formação docente na
Amazônia Ocidental:
cultura e linguagem digital

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar conceitos, técnicas,
planejamentos e gestão, para que
tenhamos uma melhor organização para
bater as metas e traças estratégias para
alcança-las, isso ira ajudar no aumento
de números de matriculas e estratégias
de permanência e êxito na organização e
na administração da empresa.

Baixo número de matrículas e
elevado número de evasão,
procedimentos burocráticos
institucionais

Administração

Planejamento

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Aplicar estudo sobre o processo de
ensino e aprendizagem e valorizar o
compartilhamento de teorias, métodos e
conhecimentos concernentes ao ensino
de humanidades, privilegiando os temas
de pesquisa: ensino básico e superior,
formação e trabalho docente e o uso das
TICs.

Valorização na formação docente,
melhor avaliação do curso junto ao
Enade.

Educação

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Docentes e discentes do IFAC
campus Cruzeiro do Sul

CCS

Educação Formal

Presencial

Formação docente procedimentos
metodológicos no ensino
de matemática

2025

Sim

R$

-

Não

5

Aplicar estudos relativos à interação soloplanta-água-atmosfera e capacidade de
armazenamento de água no solo para o
estado do Acre e pesquisar e
desenvolver teorias a respeito da linha
pesquisa almejada, contribuindo para o
avanço da teoria e técnica aplicada ao
manejo de solos e da água no Estado

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes e discentes do IFAC
campus Cruzeiro do Sul

CCS

Educação Formal

Presencial

Formação docente Engenharia agrícola
(Manejo da água e do
solo); Agronomia
(Fitotecnia)

2025

Sim

R$

-

Não

10

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e Técnicos administrativos
do IFAC - Xapuri

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Zootecnia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Pós graduação em
Produção animal ou
biotecnologia (Zootecnia)

2025

Sim

R$

-

Não

1

Qualificação docente, melhorar o
processo de ensino e aprendizagem
e as avaliações do MEC.

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes e discentes do IFAC
campus Cruzeiro do Sul

CCS

Educação Formal

Presencial

Pós-Graduação em
Ciências Ambientais

2021

Sim

R$

-

Não

1

PDI 2020-2024

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e Técnicos administrativos
do IFAC - Xapuri

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definida

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Qualificação docente, no campus não
há docente da area produção animal
com doutorado o que inviabiliza a
participação desta área em alguns
projetos, auxiliar conceitos nas notas
de avaliação MEC em cursos do
campus

Letras

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes e discentes do IFAC
campus Cruzeiro do Sul

CCS

Educação Formal

Presencial

Programa de Pósgraduação em
Linguagem e Identidade

2023

Sim

R$

-

Não

1

Distanciamento entre as pessoas e
clima desagradável nos servidores.

Administração Pública

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Todos os servidores do campus

CCS

Curso

Distância

Relação Pessoal e
Interpessoal

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar novas e modernas técnicas afim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também no currículo, para que o
PDI 2020-2024
servidor esteja mais qualificado, tendo
em vista que os campus passarão por
novas mudanças, conforme consta no
PDI.
Aplicar melhoria na produção de
alimentos de origem animal, assim como Qualificação docente, no campus não
sua armazenagem, transporte e
há docente da area produção animal
utilização; agregação de valores ao
com doutorado o que inviabiliza a
produto e pesquisar e desenvolver
partipação desta área em alguns
produtos hábeis para utilização de
projetos, auxiliar conceitos nas notas
produtores rurais, visando contribuição
de avaliação MEC em cursos do
para geração de renda e alimentos de
campus
qualidade.
Aplicar estudo sobre o conhecimento
tradicional associado ao uso de plantas
e animais para fins medicinais,
reconhecer, valorizar e proteger os
saberes tradicionais relacionados ao uso
de plantas e animais utilizados para fins
medicinais em comunidades tradicionais
da nossa região.
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também no currículo e para ajudar a
organização a bater as metas e traçar
estratégias para alcança-las, desta
maneira teremos servidores mais
qualificados.
Aplicar estudo sobre os gêneros
discursivos em perspectiva diacrônica:
análise dos periódicos O Juruá
(1953–1971) e Juruá On-line (2011atual), fazer um estudo sobre os
gêneros que circulavam no jornal “O
Juruá”, de 1953 a 1971, e os que estão
presentes no jornal Juruá On-line, de
2011 aos dias atua
Aplicar abordagem sobre a importância
das relações dentro do ambiente de
trabalho, identificando os benefícios que
o bom trabalho em equipe pode
proporcionar tanto para o profissional
sobre o papel de cada um nos
ambientes onde atuam, colabora para
um aprimoramento profissional
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Aplicar estudos relacionados ao
Monitoramento Ambiental e
Recuperação de Solos Agrícolas e
Áreas Degradadas, desenvolver
pesquisar relacionadas ao
Monitoramento Ambiental e
Recuperação de Solos Agrícolas e Área
Degradadas, visando o estudo da
recuperação e mitigação de áreas
degradáveis.

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores.

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes do IFAC campus Cruzeiro
do Sul

CCS

Educação Formal

Presencial

Pós-Graduação em
Enganharia Agrícola e/ou
Engenharia Ambiental

2025

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar Estudos relacionados a arte,
técnica e ciência do paisagismo,
desenvolver projetos de paisagismo, na
implantação e manutenção de espaços
livres, desde pequenos jardins até
grandes áreas de intervenção.

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes do IFAC campus Cruzeiro
do Sul

CCS

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar conceitos, técnicas,
planejamentos e gestão que sejam
novas e modernas a fim de realizar uma
rede de contatos e melhorar as
pesquisas no IFAC e também o
currículo, fazendo com que o servidor
esteja cada vez mais qualificado, tendo
em vistas as que os campus passaram
por novas mudanças.

PDI 2020-2024 e procedimentos
burocráticos institucionais

Administração Pública

Organização da rotina

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - Xapuri

Servidores
administrativos de
todas as unidades
do

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Aplicar pesquisar e desenvolver estudo
seguindo uma determinada linha de
A necessidade que todos os docentes
pesquisa, contribuíndo para o
têm em serem qualificados em nível
desenvolvimento científico e o processo
stricto sensu
de ensino e aprendizagem da instituição.
Conclusão de Monografia para Mestrado

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Educação
Comunitária com infância
e juventude

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

docentes e técnicos administrativos
da área afim - Xapuri

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024

Biologia Geral

Contribuição técnicoprofissional

Sim

docentes e técnicos administrativos
da área afim -Xapuri

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Esses dados não podem ser
Aplicar curso na área de inteligência
quantificados. Mesmo com alto índice
emocional, para aprender e colaborar no de aprovação, especialmente pelos
processo de instrução da condução da
estudantes dos cursos integrados, o
inteligência emocional dos estudantes e
NAES do campus acompanha
melhor condução das atividades e
diariamente as dificuldades dos
relações interpessoais pelos estudantes.
estudantes e conflitos diante de
tantas atividades atreladas ao p

Educação

Controle emocional

Sim

Servidores CCS

CCS

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar Fóruns; congressos ou outros
eventos de Assistência Estudantil para
socializar experiências e processos, a
fim de enriquecer o trabalho do NAES
local

A atualização dos trabalhos
relacionados ao serviço público deve
ser uma constante. Quando lidamos
com estudantes, muitos processos
não podem ser quantificados,
tabulados, mas podem ser discutidos
e melhorados diariamente. Havendo
oportunidade de verifica

Educação

Planejamento

Sim

Servidores do NAES do campus
Cruzeiro do Sul

CCS

Evento

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

4

Aplicar pesquisar e desenvolver teorias a
respeito da linha pesquisa almejada,
contribuindo para o avanço dos estudos
e divulgação da literatura local e
regional, através de publicações
científicas e projetos de extensão para
conclusão de Dissertação de Mestrado.

Qualificação do corpo TAE;
contribuições com projetos de
extensão e assessoramento a
questões do ensino.

Letras

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Programa de PósGraduação em Letras:
Linguagem e Identidade

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar pesquisar os fatores que causam
a evasão escolar dos discentes dos
cursos técnicos integrados ao ensino
médio, no IFAC, Campus Cruzeiro do
Sul para conclusão da dissertação de
mestrado

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Ética e
Gestão

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024

Ciência da Computação

Uso de TIC

Sim

docentes e técnicos administrativos
da área afim - Xapuri

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar Teorias da Topologia Algébrica,
apresentar novos modelos geométricos
e topológicos para a Topologia Algébrica
em conformidade com a missão do
IFAC: promover educação profissional,
científica e tecnológica de qualidade,
garantindo ações voltadas à formação
cidadã no Estado do Acre

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Matemática

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes do IFAC campus Cruzeiro
do Sul

CCs

Educação Formal

Presencial

Programa de PósGraduação em
Matemática

2025

Sim

R$

-

Não

1
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Aplicar novas e modernas técnicas,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo e Capacitar o
profissional para aplicar o conhecimento
tornando o servidor mais qualificado,
tendo em vista que o campus passará
por readequação nos eixos, conforme
consta no novo PDI

PDI 2020-2024

Ciência da Informação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

3

Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024

Agronomia

Outras não especificadas

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Experiência Prática

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar novas e modernas técnicas,a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no PDI.

PDI 2020-2024

GeoCiências

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Evento

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar conceitos, técnicas,
planejamento e gestão que sejam novas
e modernas,a fim de realizar uma rede
de contatos, melhorar as pesquisas no
IFAC e também o currículo ,tornando o
servidor mais qualificado, tendo em vista
que o campus passará por readequação
nos eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024 e procedimentos
burocráticos institucionais

Administração

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar conceitos, técnicas,
planejamento e gestão que sejam novas
e modernas,a fim de realizar uma rede
de contatos, melhorar as pesquisas no
IFAC e também o currículo ,tornando o
servidor mais qualificado, tendo em vista
que o campus passará por readequação
nos eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024 e procedimentos
burocráticos institucionais

Administração

Outras não especificadas

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar novas e modernas técnicas,a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no PDI.

PDI 2020-2024

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar novas e modernas técnicas,a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no PDI.

PDI 2020-2024

Letras

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

plicar novas e modernas técnicas,a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no PDI.

PDI 2020-2024

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

-

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Aplicar o desenvolvimento humano e
processos educativos, pesquisar a
relação entre aprendizagem e
desenvolvimento e suas implicações
para a educação e a formação humana
nas condições histórico sociais atuais.

Necessidade de desenvolvimento
qualitativo do processo de ensinoaprendizagem e de diminuição dos
índices de evasão e retenção

Psicologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Psicologia

2025

Sim

R$

-

Não

1

plicar novas e modernas técnicas,a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no PDI.

PDI 2020-2024

Administração

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar estudo sobre o processo de
ensino e aprendizagem, Valorizar o
compartilhamento de teorias, métodos e
conhecimentos concernentes ao ensino
de humanidades, privilegiando os temas
de pesquisa: ensino básico e superior,
formação e trabalho docente e o uso das
TICs.

Valorização na formação docente,
melhor avaliação do curso junto ao
Enade.

Educação

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Formação docente ensino tecnológico

2025

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar novas e modernas técnicas a fim
de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas no IFAC e
também o currículo, tornando o servidor
mais qualificado, tendo em vista que o
campus passará por readequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI

PDI 2020-2024

Administração Pública

Construção de Redes

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2
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Aplicar uma proposta (guia) de
integração para os alunos ingressos do
Ensino Médio que contribua para sua
permanência e êxito no EMI do Instituto
Federal do Acre Campus Cruzeiro do
Sul. Conclusão da dissertação de
mestrado

Qualificação do corpo TAE;
assessoramento a questões do
ensino.

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar o desenvolvimento humano e
processos educativos, "Compreender,
interagir e integrar conhecimentos sobre
a relação entre aprendizagem e
desenvolvimento e suas implicações
para a educação e a formação humana
nas condições histórico sociais atuais. "

Necessidade de desenvolvimento
qualitativo do processo de ensinoaprendizagem e de diminuição dos
índices de evasão e retenção

Psicologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores do CCS

CCS

Evento

Presencial

Encontro Nacional dos
Psicólogos dos Institutos
Federais

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar o desenvolvimento das atividades
com qualidade, entregar aos docentes e
discentes um atendimento rápido e
eficiente quando preciso bem como,
desenvolvimento de ações futuras e
projetos que busquem a qualidade das
relações escolares e do processo de
ensino-aprendizagem

Qualificação continuada em serviço
profissional

Zootecnia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor do CCS

CCS

Evento

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar o Desenvolvimento das
atividades com qualidade e entregar aos
docentes e discentes um atendimento
rápido e eficiente quando preciso, bem
como a Instituição terá uma prestação
de serviços qualificada.

Apenas por meio observações
empíricas entendo que é necessário
uma evolução

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor co CCS

CCS

Curso, Experiência
Prática

Distância

Gestão, organização e
Inovação Institucional

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar estudo sobre Ciências
Ambientais, pesquisa e
Desenvolvimento de teorias voltadas
para a área de conhecimento em
Ciências Ambientais - Ecologia

Estudos e pesquisas para
desenvolvimento do potencial apícula
do Vale do Jurua

Biologia Geral

Outras não especificadas

Não

Servidores do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Ciências Ambientais

2023

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar oficinas, seminários, congressos
e workshops na área de Lingua Inglesa,
atualizar , compreender e integrar novos
conhecimentos voltaddos na área de
Lingua Inglesa para contribuir ainda
mais nos conhecimentos para ensino,
pesquisa e extensão.

Qualificação continuada

Linguística

Outras não especificadas

Sim

Servidores do CCS

CCS

Curso, Experiência
Prática

Híbrido

Educação em Línguas

2021

Sim

R$

-

Não

10

Aplicar no desenvolvimento de
pesquisas na área das ciências agrárias.
Conclusão do Curso de Doutorado

Qualificação e inserção de TAE na
elaboração e execução de projetos.

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Pós-Graduação em
Produção Vegetal

2021

Sim

R$

-

Não

1

aplicar oficinas, seminários, congressos
e workshops na área de Recursos
Pesqueiros e Engenharia de Pesca,
atualizar, compreender e integrar novos
conhecimentos voltados à area de
Recursos Pesqueiros e Engenharia de
Pesca, visando contribuição no ensino,
pesquisa e extensão.

Qualificação Continuada

Recursos Pesqueiros e
Engenharia de Pesca

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor do CCS

CCS

Evento

Presencial

XXII Congresso Brasileiro
de Engenharia de Pesca CONBEP 2021

2021

Sim

R$

-

Não

5

aplicar a participação em pesquisa
relacionada ao desenvolvimento de
produtos com matéria-prima regional,
desenvolver novos estudos relacionados
ao desenvolvimento e mercado de
produtos à base de matéria-prima
amazônica.

a falta de exploração e obtenção de
novos produtos amazônicos

Ciência e Tecnologia de
Alimentos

Inovação

Sim

Servidores CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Doutorado em
agronegócio ou ciência e
tecnologia em alimentos

2025

Sim

R$

-

Não

10

aplicar aprimoramento profissional em
tecnicas laboratoriais para melhor
contribuir na realização de pesquisas e
no ensino da instituição, cursos de
capacitação,oficinas, atualizar com os
novos processos ,metodos e
equipamentos de laboratório,auxiliar no
desenvolvimento da pesquisa e no
ensino

qualificação continuada

Engenharia Química

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores do CCS - DIREN

CCS

Curso

Distância

Boas praticas de
laboratorio,biossegurança,
gestão de resíduos de
laboratórios.

2021

Sim

R$

-

Não

6

Analisar propostas de licitações de obras
públicas a fim de identificar claramente
todos os critérios que devem ser
Não há no setor técnico responsável
analisados nas propostas a serem
uma orientação/roteiro fornecido pela
analisadas, bem como a metologia
Instituição para realização dessa
adequada de análise de cada critério
tarefa.
Possibilitando a elaboração de Relatório
de Análise Técnica em harmonia com a
leg

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores da Diretoria de Obras e
Infraestrutura

PROAD/DIROI

Evento

Presencial

Análise Técnica de
Propostas em Licitações
de Obras e Serviços de
Engenharia em Órgão
Públicos

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

6

Aplicar Normativos e legislação
Não há no setor técnico responsável
pertinente para elaboração de planilha uma orientação/roteiro fornecido pela
de adequação de contratos de obras
Instituição para realização dessa
públicas Para confecção e celebração
tarefa, bem como se observa que há
de aditivos de contratos de obras e
constantes novos entendimentos
serviços de engenharia Possibilitando a
sobre o tema (acórdãos), o que
elaboração de planilhas de adequação e
impele o setor responsável a se
concessão de aditivos em conformidade
manter igualmente

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores da Diretoria de Obras e
Infraestrutura

PROAD/DIROI

Evento

Presencial

Elaboração de Planilha
de Adequação Contratos
de Obras e Serviços de
Engenharia em Órgãos
Públicos

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Aplicar capacitação em Fiscalização de
contrato, compreender o processo
administrativo na fiscalização de
contrato.

Administração Pública

Gestão da qualidade

Não

Servidores do CCS

CCS

Curso

Híbrido

-

2021

Sim

R$

-

Sim

10

Qualificação continuada
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Analisar solicitações de reajustes e
reequilíbrio econômico financeiro em
É frequente o encaminhamento de
contratos de obras públicas para realizar
tais solicitações para fiscalização,
julgamento objetivo quanto a concessão
mesmo não havendo nenhuma
do pedido, bem como sua metodologia
orientação/roteiro fornecido pela
de cálculo possibilitando a correta
Instituição para execução de tarefa
análise da solicitação e eventual
dessa natureza.
definição de valores.
Aplicar capacitação em física
experimental: ênfase em laboratório
didático, desenvolver novas capacidades
na atuação como técnico em
Qualificação continuada
laboratórios de física didáticos e
formação profissional para atuar no
laboratório de física.
Analisar patologias em edificações e
identificar o tipo, a origem e a solução
mais adequada para os diversos tipos de Devido ao intenso uso, os imóveis do
patologias em edificações a fim de
Instituto apresentam constantes
possibilitar eficiência e racionalização
manifestações patológicas das mais
nas ações de recuperação e
diversas naturezas.
conservação do patrimônio imóvel da
Instituição

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores da Diretoria de Obras e
Infraestrutura

PROAD/DIROI

Evento

Presencial

Análise de Reajustes e
Reequilibrio econômico
em Contratos de Obras e
Serviços de Engenharia
em Órgão Públicos

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

3

Educação

Outras não especificadas

Sim

Servidores CCS

CCS

Curso

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

2

Engenharia Civil

Contribuição técnicoprofissional, Gestão da
qualidade

Não

Servidores da Coordenação de
Infraestrutura - COINF

DIROI/ COINF

Educação Formal

Presencial

Especialização em
Engenharia Diagnóstica

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

3

Aplicar novos conhecimentos voltados à
area de lingua espanhola, para contribuir
ainda mais no conhecimento para
ensino, pesquisa e extensão na
Formação e evolução profissional

Qualificação continuada

Educação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Dotourado em Educação
Profissional

2025

Sim

R$

-

Não

1

aplicar e desenvolver novas capacidades
na atuação como técnico em
laboratórios de física didáticos através
da formação e evolução profissional.

Qualificação continuada

Agronomia

Gestão da qualidade

Sim

Servidores do CCS

CCS

Curso, Evento

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

5

Apliccar operacionalização dos sistemas
do órgão através da formação e
evolução profissional

Qualificação continuada

Agronomia

Gestão da qualidade

Sim

Servidor do CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não

1

Administração Pública

Gestão da qualidade,
Melhoria contínua de
processos, Organização
da rotina

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Presencial

-

Não

Não possui Escola do
Governo

50

Aplicar Planilha de Custos e Formação
Hoje fazemos consultas no painel de
de Preços, conforme a IN 05/2017 p/
preços para apurar valores médios ou
apuração de preços médios para serem
fazemos cotações com fornecedores,
utilizados em processos de contratação,
além de demora no atendimento das
além dos cálculos posteriores em
repactuações com trocas
pedidos de repactuação e segurança
intermináveis de planilhas e erros nos
dos pedidos de repactuação, estimando
cálculos, uma vez que mudanças
uma celeridade de entre 30% a 50% nos
estão ocorrendo, co
proce

R$

6.000,00

Aplicar conhecimentos adquiridos por
meio de Qualificação sobre avanço da
político ao simulacro de políticas
educacional.

Qualificação Profissional

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Educação

2024

Sim

R$

-

Não

8

Aplicar a participação em eventos
científicos da área de Educação
Ambiental, atualização de
conhecimentos sobre a temática
ambiental, compartilhamento de
experiências de ensino, pesquisa e
extensão na área; conhecimento da
realidade de outras instituições e como
abordam a temática, visando implemen

Qualificação profissional, formação
continuada

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor CCS

CCS

Curso, Evento

Presencial

Congresso Internacional
de Educação Ambiental
Interdisciplinar

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar os conhecimento em Educação
com ênfase em tecnologia Assertiva p/
Aumentar os conhecimentos
profissionais em diversos domínios do
âmbito das Ciências da Educação, bem
como a iniciação à investigação
Contribuindo melhoramento do ensino
no Instituto federal, bem como implantar
novas metodolog

dificuldades de planejar e executar
atividades que tratem de ensino e
aprendizagem utilizando as
tecnologias disponíveis no mercado.

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores da unidade PROAD

PROAD

Educação Formal

Presencial

Mestrado Em Educação,
com habilitação em
Tecnologia educacional

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar conhecimento em Administração
Pública e Aumentar os conhecimentos
profissionais no assunto, bem como o
aperfeiçoamento do ambiente
organizacional e atendimento aos
processos de modernização da
administração como a utilização de
trabalho remoto contribuindo no
melhoramento das práticas adm.

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor da PROAD ( RAILDO DA
SILVA LOPES MEDEIROS)

Proad

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Economia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

Diretorias de
Administração,
PRODIN e
PROAD

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

6

Engenharia de
Transportes

Planejamento

Sim

Servidores da Colog e dos Campi

COLOG/COADM/
DIRAI CRB/ CTA,
CXA, CSM,CCS.

Curso

Distância

Manutenção de frota

Não possui Escola do
Governo

16

Aplicar conhecimentos em Economia no
âmbito das ciências econômicas bem
Não dispor de estudos aprofundados
como o aperfeiçoamento das analises
que fomentem abertura e
econômicas a serem implementadas da
fechamento de cursos, com
abertura e fechamento de cursos no
projeções a curto, médio e longo
IFAC, obtendo melhor avaliação das
prazo
condições de mercado que permitirá a
reavaliação de cursos
Aplicar Conhecimento em
Gerenciamento de frota p/ Melhorar a
Gestão dos veículos oficiais do IFAC,
com a otimização da Frota e
implantando politicas que zelem por
esse patrimônio e Incremento no
cabedal de conhecimentos para uma
gestão econômica de veículos,
otimizando nossos planos de
manutenções

Já tivemos alguns apontamentos em
auditoria em relação a nossa frota,
além de situações em que
apresentam desgaste em relação a
atendimento de manutenções
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2021

Não

R$

3.200,00

Sheet1

Aplicar avaliação Avaliação Patrimonial,
Reavaliação e Depreciação de Bens
Públicos Para implantar o novo sistema
de gestão patrimonial, SIADS, e manter
os registros e obrigações legais em
consonância com a lei alcançando a
correta avaliação e reavaliação dos bens
patrimoniais.

Inexistência desses procedimentos
legais no órgão, por falta de
conhecimento.

Administração Pública

Gerenciamento da
mudança

Sim

Servidores das unidades que
trabalhem na logistica, contabilidade
e patrimonio.

PROAD/DIRAD/C
OPAL/COLOG E
DIRCF, DIRAI DE
CRB, CSM

Aplicar o conhecimento em
administração pública para desenvolver
habilidades obtendo mais segurança na
execução de atividades administrativas e
maior agilidade nos atendimentos das
demandas da organização ( Licença
para capacitação)

Incompatibilidade de horários, em
decorrência carga horaria de 40
horas semanais.

Administração Pública

Resolução de problemas

Não

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Melhoria
contínua de processos

Sim

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos, Outras não
especificadas, Resolução
de problemas

Sim

Administração Pública

Gestão da qualidade,
Melhoria contínua de
processos, Organização
da rotina

Sim

Entender sobre Legislações Contábeis e
Atualizações Constantes das
Macrofunções que norteiam a análise de Macrofunções da STN, necessidade
Balanços Contábeis, Notas Explicativas
de um conhecimento técnico
e Conformidade Contábil p/ Analisar e
aprofundado do assunto, devido as
interpretar os Balanços Contábeis para
atividades rotineiras impedirem um
execução da Conformidade Contábil e
aperfeiçoamento contínuo, sendo
Elaboração das Notas Explicativas e
este o principal objetivo desta Setorial
Aumentar a qualidade e transparên
de Contabilidade.

Administração Pública

Análise de problemas,
Gestão da qualidade,
Melhoria contínua de
processos

Não

Contadores e Técnicos de
Contabilidade

Aplicar Legislações e Normas que
orientam a Gestão Patrimonial com
ênfase na Depreciação e Amortização
p/Compreender e analisar os cálculos de
depreciação e amortização, para que
seja possível a execução correta de
baixas no SIAFI, considerando as
peculiaridades, atendendo órgãos de
controle

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos, Melhoria
contínua de processos

Sim

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Gestão da
qualidade

Aplicar conhecimento em Licitação,
Contratação Direta, Pregão e SRP ,uma Não temos quantitativo suficiente de
vez que tivemos mudanças de quadro de servidores capacitados em licitação e
servidores e de legislação resultando na
pregão, atualmente nossos
otimização de nossos processos
processos são centralizados e a
licitatórios, trazendo mais segurança e
Coordenação de Licitações conta
ganho institucional nas boas práticas de
com apenas 02 servidores
nossas aquisições
Aplicar conhecimentos Gestão e
Fiscalização de Contratos, Revisão,
Hoje temos muitos contratos com e
Reajuste e Repactuação, devido
sem dedicação exclusiva de mão de
mudanças de quadro de servidores e de
obra, atualmente nossos processos
legislação Contribuindo otimização de
estão sendo fiscalizados por vários
nossos processos de execução
servidores e alguns nunca
contratual, trazendo mais segurança e
fiscalizaram contrato
ganho institucional nas boas práticas e
atendimentos de l
Entender sobre gerenciamento da conta
vinculada e seu funcionamento como
um instrumento de reduzir os riscos da Até o momento ainda não está sendo
responsabilidade subsidiária para a
operacionalizado a conta vinculada
Administração Pública possibilitando
apesar de previsão contratual e
Conferir a planilha da conta
recomendações dos órgãos de
vinculada,apurar os valores e orientar o
controle.
setor financeiro evitando possíveis
ações jud

Existência dos bens patrimoniais de
longa data, em que seu valor não
representa a realidade demonstrada
nos balanços, necessitando sua
atualização conforme legislação
exige, além de previsão do novo
sistema SIADS em que permite a
atualização dos saldos, p

Aplicar Legislações Contábeis e
Atualizações Constantes das
Macrofunções que norteiam a análise de Macrofunções da STN, necessidade
Balanços Contábeis, Notas Explicativas
de um conhecimento técnico
e Conformidade Contábil Analisar e
aprofundado do assunto, devido as
interpretar os Balanços Contábeis de
atividades rotineiras impedirem um
forma a contribuir na execução da
aperfeiçoamento contínuo, sendo
Conformidade Contábil e Elaboração
este o principal objetivo desta Setorial
das Notas Explicativas.
de Contabilidade.

Presencial

Avaliação Patrimonial,
Reavaliação e
Depreciação de Bens
Públicos

2021

Não

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
Curso, Educação Formal
PROAD/REITORI
A

Distância,
Presencial

-

2021

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso, Evento

Distância

-

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA/REITORIA

Curso, Evento

Distância, Híbrido,
Presencial

GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DE
CONTRATO
ADMINISTRATIVOS

Diretores Administrativos e
Financeiros, Coordenadores de
PROAD/CBS/CRB
Contrato, Fiscais de Contratos,
/CTA/CCS/CSM/C
Contadores, Técnicos Administrativos
XA/ Reitoria
atuantes na área

Curso, Evento

Distância

PROAD/DIRCF

Curso, Evento

Contadores e demais servidores da
Reitoria e Campi diretamente ligados
à gestão patrimonial

PROAD/CBS/CRB
/CTA/CCS/CSM/C
XA

Não

Contadores e Técnicos de
Contabilidade ( Licença para
capacitação)

Servidores atuantes da execução
financeira na Reitoria e Campi

Curso

R$

R$

31.080,00

-

Não possui Escola do
Governo

12

Não possui Escola do
Governo

10

Não

R$

10.000,00

Não possui Escola do
Governo

10

2021

Não

R$

3.000,00

Não possui Escola do
Governo

40

Operacionalização da
Conta Vinculada, de
acordo com a
IN/SEGES/MP no 05/17

2021

Não

R$

1.800,00

Não possui Escola do
Governo

15

Distância

Conformidade Contábil:
Análise e Interpretação
de Balanços, e
Elaboração das Notas
Explicativas

2021

Não

R$

2.980,00

Não possui Escola do
Governo

2

Curso, Evento

Distância

Depreciação e
Amortização de Bens
Públicos, considerando
as avaliações,
reavaliações.

2021

Não

R$

2.590,00

Não possui Escola do
Governo

4

PROAD/DIRCF

Curso

Distância

Conformidade Contábil:
Análise e Interpretação
de Balanços, e
Elaboração das Notas
Explicativas

2021

Sim

Não possui Escola do
Governo

1

PROAD/CBS/CRB
/CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso, Evento

Distância

Gestão Tributária de
Contratos e Convênios

2021

Não

R$

2.590,00

Não possui Escola do
Governo

10

R$

3.500,00

Não possui Escola do
Governo

25

Não possui Escola do
Governo

8

Analisar a Retenção Tributária e
Aumentar os conhecimentos sobre a
retenção de impostos no âmbito da
administração pública garantindo maior
segurança para o órgão a fim de evitar
os riscos em possíveis retenções
indevidas

As constantes mudanças nas
legislações sobre esse tema. Além
disso, e equipe de execução
financeira nunca participou de
capacitação com essa temática.
Dessa forma, os atuais
conhecimentos, obtidos através de
consulta na legislação ou com
servidores de out

Administração Pública

Análise de problemas,
Melhoria contínua de
processos

Não

Aplicar conhecimento em Execução
Orçamentária, Financeira e
Contábil,Aumentar os conhecimentos
sobre o tema, a fim de evitar os riscos
em possíveis execuções indevida Além
disso, é imprescindível, considerando
que será realizado a descentralização
orçamentária, financeira e contábil para
os campi.

Atualmente, a Diretoria de
Contabilidade e Finanças não possui
servidores capacitados formalmente
nessa área, considerando que todos
que possuím alguma capacitação
foram removidos para outros setores
ou mesmo não estão mais
trabalhando no Instituto. Os at

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores que atuam e irão atuar na PROAD/DIRCF/C
área de execução orçamentária,
BS/CRB/CSM/CTA
financeira e contábil
/CCS/CXA

Curso, Evento

Presencial

Execução Orçamentária,
Financeira e Contábil de
forma integrada

2021

Não

Aplicar Execução da Folha de
Pagamento no SIAFI assim ampliar os
conhecimentos sobre a liquidação e
pagamento da folha de pessoal no
SIAFI. Garantindo maior segurança
para o órgão a fim de evitar possíveis
erros na execução dessas atividades.

Atualmente, a Diretoria de
Contabilidade e Finanças não possui
servidores capacitados formalmente
nessa área.Os atuais servidores
possuem conhecimento apenas do
que foi repassado por outros
servidores, porém existem muitas
lacunas quanto ao assunto que ne

Administração Pública

Análise de problemas,
Gerenciamento de
recursos, Gestão da
qualidade

Não

Servidores que atuam diretamente na
execução financeira da Folha de
Pessoal no SIAFI

Curso, Evento

Distância

Execução Orçamentáriae
Financeira da Folha de
Pessoal no SIAFI

2021

Sim

PROAD/DIRCF
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R$

R$

-

-

Sheet1

Aplicar Formação e atualização de
Temos poucos servidores atualmente
Pregoeiro para atender as exigências
capacitados, oficialmente temos
das Leis e da Jurisprudência, com os
somente três pessoas hoje aptas
principais vícios cometidos pelos Órgãos
para realizar pregão
Públicos e pelos licitantes

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional,
Gerenciamento de
recursos, Outras não
especificadas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

Temos poucos servidores atualmente
Aplicar Estimativa de Preços em
capacitados, em várias licitações não
Contratações Publicas p/ Contribuir na tivemos participação de empresas em
otimização de nossos processos
alguns itens, reflexo da apuração de
licitatórios, trazendo mais segurança e preço, ainda existe a fase de cotação
ganho institucional nas boas práticas de
de preços nas renovações
nossas aquisições
contratuais o que também tas a
necessidade de

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Gestão da
qualidade

Não

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Administração Pública

Análise de problemas,
Contribuição técnicoprofissional, Melhoria
contínua de processos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Aplicar os conhecimentos de RDC
(Regime Diferenciado de Contratação)p/
Atuar com segurança nos processos
administrativos da licitação e da
Quantidade de servidores capacitados
contratação, apresentando o que há de
mais atualizado na área e uma boa visão
prática do tema abordado otimizando os
procedimentos

Administração Pública

Análise de problemas,
Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

Entender sobre Dispensa e
Inexigibilidade de Licitação (Teoria e
Prática) p/ Atuar nas contratações
diretas, familiarizando-os com as
exigências das Leis e da Jurisprudência
acerca das dispensas e inexigibilidades
de licitações; sempre à luz da Lei nº
8.666/93 (das Licitações e Contratos) e
das mais

O setor de compras tem um servidor
capacitado para a analise dos
processos, além disso os campi
ainda não receberam capacitação
para instruírem processos de
dispensa ou inexigibilidade

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional,
Gerenciamento de
recursos, Melhoria
contínua de processos,
Resolutividade

Sim

Aplicar Gestão de Almoxarifado e
Patrimônio, Incluindo Depreciação e
Reavaliação de Bens , envolvendo a
movimentação de materiais de consumo
e permanente inclusive seus reflexos na
escrituração da reavaliação e
depreciação nos sistemas próprios e na
contabilidade, entre outros afins

Capacitação imprescindível para o
IFAC, temos que avançar nas
questões relacionadas a
Coordenação de Patrimônio e
Almoxarifado, que de muito tempo
não tem pessoal para tocar as
diversas atividades pendentes

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional,
Gerenciamento de
recursos, Gestão da
qualidade, Melhoria
contínua de processos,
Organização da rotina

Entender sobre Contratações Públicas
(Elaboração do ETP Digital, Mapa de
Risco e Termo de Referência)uma vez
que tivemos mudanças de quadro de
servidores e de legislação

Capacitação imprescindível para o
IFAC, temos várias contratações
realizadas anualmente e diversas
equipes de planejamento das
contratações

Administração Pública

Aplicar Estimativa de Preços em
Temos poucos servidores atualmente
Contratações Publicas propriação de
capacitados, em várias licitações não
conceitos legais e os aspectos práticos
tivemos participação de empresas em
sobre a realização da pesquisa de
alguns itens, reflexo da apuração de
preços no mercado, a análise crítica dos
preço, ainda existe a fase de cotação
preços coletados e a elaboração da
de preços nas renovações
planilha de quantitativos e preços
contratuais o que também tas a
unitários estimados, de forma que o
necessidade de
servidor pa
Aplicar conhecimento sobre Pregão
Eletrônico (Prático) para operar as
Temos poucos servidores atualmente
funcões do Portal de Compras
capacitados, em 2020 não tivemos
(Comprasnet), conhecer o Sistema de
até o momento nenhuma capacitação
Cadastramento Unificado de
na área, oficialmente temos somente
Fornecedores (SICAF), conhecer e
três pessoas hoje aptas para realizar
operar as etapas da fase externa do
pregão
Pregão, na forma Eletrônicaconforme o
Decreto nº 10.024/2019.

Aplicar Sanção e Responsabilidade do
Agente Publico por Ações e Omissões p/
Conhecimento de boas práticas de
instrução e condução dos
Temos poucos servidores que atuam
procedimentos cometidas no curso das
na instrução processual sem nunca
licitações e na execução contratual, bem
terem sido capacitados
como conscientizá-los da
responsabilidade dos agentes por ações
ou omissões no desempenh

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

-

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Gerenciamento de
recursos, Gestão da
qualidade, Melhoria
contínua de processos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

2021

Não

R$

5.000,00

Não possui Escola do
Governo

40

Administração Pública

Gestão da qualidade,
Melhoria contínua de
processos, Outras não
especificadas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

2021

Não

R$

5.000,00

Não possui Escola do
Governo

20

2021

2021

Criar Práticas pedagógicas em Ead p/
Desenvolver competências e habilidades
para propor transformações no processo
de ensino-aprendizagem relacionado
aos cursos a distância Melhorando na
elaboração dos materiais didáticos para
a EaD, por meio da elaboração de um
produto educacional, PROFEPT

A dificuldade dos servidores em
elaborarem rem materiais didáticos
que atendam as especificidades e
necessidades da EAD.

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Criatividade,
Uso de TIC

Sim

Servidores técnico/administrativos e
docentes do IFAC

Campi e Cread

Curso, Educação
Formal, Outro Tipo não
Especificado

Presencial

Licença capacitação para
elaboração de
Dissertação e produto
Educacional para o
Mestrado em Educação
Profissional e
Tecnológica (Profept)

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Criar Práticas pedagógicas em Ead/
desenvolver práticas pedagógicas
voltadas para atuação na Educação a
Distância Capacitação de profissionais
que atuam na EaD e oferta de cursos
com qualidade, proporcionando o
aumento de índice de qualificação dos
servidores institucionais nível Doutorado

Quantidade insuficiente de
profissionais para atuar na EaD

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Criatividade,
Uso de TIC

Sim

Técnicos Administrativos e Docentes

CAMPI E CREAD

Educação Formal

-

-

2024

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Criar projetos de extensão pelo Instituto
Federal do Acre, para Desenvolver
práticas que contribuam para o
desenvolvimento profissional dos
profissionais da educação, Contribuindo
para o desenvolvimento profissional dos
profissionais da educação do Instituto
Federal do Acre

Dificuldade dos servidores em
reconhecer suas atribuições e a
importância do seu trabalho para o
desenvolvimento do ensino

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Criatividade,
Melhoria contínua de
processos

Não

Técnicos Administrativos e Docentes

Campi e Reitoria

Outro Tipo não
Especificado

Presencial

LICENÇA PARA
CAPACITAÇÃO PARA
FINALIZAÇÃO DE
DOUTORADO EM
EDUCAÇÃO

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5
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Aplicar conhecimentos em ferramentas
na área de informática (word e excel)
para Realizar as atividades com mais
desenvoltura para celeridade e maior
produtividades no desempenho das
funções

Dificuldade dos servidores em
trabalhar com essas ferramentas
(word e excel)

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos, Uso de TIC

Sim

Técnicos Administrativos e Docentes

Campi e Reitoria

Experiência Prática

Distância,
Presencial

-

Aplicar Tradução e interpretação em
Libras e Educação Especial p/ atualizar
e Ampliar as habilidades sobre o tema,
melhorando o processo de tradução e
interpretação em Libras, e o
desenvolvimento de ações para
Educação Especial.

Necessidade de atualização nas
práticas de interpretação e
atendimento as pessoas com
deficiência

Educação

Comunicação efetiva,
Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores técnicos e Docentes

CAMPI e Reitoria

Curso

Presencial

Aplicar os conhecimentos para realizar
as atividades com mais desenvoltura e
prestar melhores serviços no âmbito da
administração pública Contribuindo p/ o
desenvolvimento profissional dos
profissionais da educação do Instituto
Federal do Acre e Profissionais mais
capacitados para desenvolver o trab

Atualização e capacitação das
práticas dos serviços públicos e
Necessidade de profissionais que
executem tarefas com precisão

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Melhoria
contínua de processos

Sim

Servidores do IFAC

Campi e Reitoria

Curso, Outro Tipo não
Especificado

Aplicar conhecimento na área de TICs p/
Desenvolver competências e habilidades
na área de TICs que contribuam para o
meu desenvolvimento profissional
ocasionando celeridade e melhoria na
prestação de serviço a sociedade.

A dificuldade de grande número de
servidores em utilizar as TICs

Administração Pública

Uso de TIC

Sim

Técnicos Administrativos em
Educação

Campi e reitoria

Criar Práticas pedagógicas em Ead e
desenvolver práticas pedagógicas
voltadas para atuação na Educação a
Distância, capacitando profissionais que
atuam na EaD e oferta de cursos com
qualidade através da educação Formal Doutorado

Melhoria na elaboração dos materiais
didáticos para a EaD, por meio da
elaboração de um produto
educacional, Curso de capacitação
para os servidores que atuam na
EaD. Essencial para a equipe do
Cread que é vista como referência o
assunto. Mas, não temos a

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Criatividade,
Melhoria contínua de
processos, Outras não
especificadas

Não

Técnicos Administrativos e Docentes

Criar Elaborar ,desenvolver e participar
de projetos de extensão pelo Instituto
Federal do Acre que contribuam para o
desenvolvimento profissional dos
profissionais da educação

Importância da Formação Continuada

Educação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Criar Mestrado Acadêmico/profissional
para aperfeiçoamento profissional dos
servidores no desempenho das funções,
obtendo profissional de alto nível, com
conhecimento científico e acadêmico
habilitado para o desempenho de suas
funçoes, incluindo suporte tecnico para
a gestão estratégica da Institui

Dados do quantitativo de Mestres na
categoria de TAEs da instituição

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Aplicar a Legislação, pesquisa e estudos
sobre educaçao especial para Planejar,
orientar e acompanhar ações da área
Melhorando a atuação nas atividades
que envolvam a comunidade escolar.

Aumento de casos de estudantes
com deficiência e pouco preparo dos
servidores para atender a demanda.

Educação

Aplicar Estrutura, legislação e normas
de desenvolvimento do Programa
Nacional de Alimentação Escolar (Pnae)
p/ Adquirir informações e construir
conhecimentos teórico-prático que
fundamentem a operacionalização,
controle social e no acompanhamento
do Pnae, no âmbito do IFAC.Alcançar
progressivamente

O IFAC necessita sanar algumas
deficiências nos contratos e
operacionalização da oferta de
alimentação escolar nos campi, e
atender aos requisitos exigidos pelo
FNDE para os repasses financeiros.

Criar Ações de assistência estudantil no
Ifac p/ Desenvolver o trabalho com mais
expertise e propor melhorias para o
processo educacional por meio da
instrumentalização da assistência
estudantil. ocasianando Melhoria do
processo educacional a partir da
utilização do produto educacional que
será elab
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Curso

Híbrido

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Campi e Cread

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Técnicos e Docentes do IFAC

PROEN/ CREAD/
CAMPI

Curso, Evento, Outro
Tipo não Especificado

Híbrido

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

REITORIA E
TODOS OS
CAMPI

Educação Formal

Presencial

Administração qualificada
para uma gestão
inovadora e estratégica

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e Técnicos Administrativos
do Ifac.

CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C Curso, Educação Formal
XA

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Nutrição

Análise de problemas,
Contribuição técnicoprofissional, Gestão da
qualidade, Melhoria
contínua de processos

Não

Técnicos Administrativos do Ifac. que
atuem na área

CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Programa Nacional de
Alimentação Escolar
(Pnae)

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

6

A falta de uma visão esclarecida das
atribuições da assistência estudantil
no Ifac, os transtornos interpessoais
ocorrentes nas relações profissionais
em virtude dessa ausência de
conhecimento além da subutilização
da força de trabalho técnico.

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Orientação ao
cidadão

Não

Servidores da Assistência Estudantil

DSAES

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Educação
Profissional e
Tecnológica - PROFEPT

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

PDI 2020-2024

Botânica

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

PDI 2020-2024

Ciência e Tecnologia de
Alimentos

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

-

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

PDI 2020-2024

Comunicação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2
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Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.
Aplicar a participação em eventos
científicos da área de Ciências Agrárias,
adquirir conhecimento sobre a temática,
troca de experiências com demais
colegas do País sobre o assunto,
Produção científica. Elevação do
número de publicações de seu corpo
docente.
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.

PDI 2020-2024

Direito

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

PDI 2020-2024

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

-

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

6

PDI 2020-2024

Filosofia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Produção científica para o IFAC;
qualificação profissional

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores CCS

CCS

Evento

Presencial

Seminário sobre
Recuperação de Áreas
Degradadas

2021

Sim

R$

-

Não

2

PDI 2020-2024

Letras

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

PDI 2020-2024

Bioquímica

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Medicina Veterinária

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Pós graduação em
Sanidade e Produção
Animal Sustentável na
Amazônia

2021

Sim

R$

-

Não

1

PDI 2020-2024

Sociologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e técnicos administrativos
da área afim - CXA

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Educação Formal

Presencial

Não definido

0

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Qualificação profissional, formação
continuada

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores CCS

CCS

Evento

Presencial

-

2021

Não

R$

-

Não

1

Aplicar o desenvolvimento educacional
para ampliação de metodologias para o
ensino, especificamente o de física.
Formação, Qualificação e Evolução
profissional. Conclusão do curso de
mestrado

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

GeoCiências

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores DIREN - CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Mestrado Nacional
Proficional em Ensino de
Física (MNPEF)

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar a participação em eventos
científicos da área de Educação,
atualização de conhecimentos sobre a
temática, compartilhamento de
experiências de ensino, pesquisa e
extensão na área; conhecimento da
realidade de outras instituições e como
abordam a temática, visando
implementar novas práticas

Qualificação profissional, formação
continuada

Psicologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores do CCS

CCS

Evento

Presencial

XV Congresso Nacional
de Psicologia Escolar e
Educacional

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar estudos relativos ao ensino de as
humanidades, os processos educativos
e as culturas, aprender mais sobre as
teorias, métodos e conhecimentos
relacionados ao ensino de humanidades
e o uso de tecnologias digitais em
letramento.

Como sou técnico em assuntos
educacionais, membro da COTEP,
ha a necessidade constante de
aperfeiçoamento sobre os processos
formativos educacionais, atualização
e crescimento profissional, além da
carência de profissionais técnicos no
ifac com pós-gradua

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

LETRAMENTO DIGITAL
NO ENSINO MÉDIO: O
USO DAS
TECNOLOGIAS DA
INFORMAÇÕES E
COMUNICAÇÃO EM
SALA DE AULA

2021

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar a participação em eventos
científicos da área de Educação,
atualização de conhecimentos sobre a
temática, compartilhamento de
experiências de ensino, pesquisa e
extensão na área; conhecimento da
realidade de outras instituições e como
abordam a temática, visando
implementar novas práticas.

Qualificação profissional, formação
continuada

Psicologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores CCS

CCS

Evento

Presencial

I Congresso Mundial:
Interfaces da Psicologia Atualidades e Pesquisa

2021

Sim

R$

-

Não

2

Aplicar estudo sobre Sanidade e
Produção Animal sustentável na
Amazônia, pesquisar desenvolver linhas
e estudos técnicos e científicos capazes
de subsidiar implantação de programas
zoossanitários; preservação e
multiplicação de espécies com risco de
extinção; recuperação de áreas
degradadas; inspeç
Aplicar novas e modernas técnicas, a
fim de realizar uma rede de contatos,
melhorar as pesquisas e também o
currículo, tornando o servidor mais
qualificado, tendo em vista que o
campus passará por adequação nos
eixos, conforme consta no novo PDI.
Aplicar a participação em eventos
científicos da área de Educação,
atualização de conhecimentos sobre a
temática, compartilhamento de
experiências de ensino, pesquisa e
extensão na área; conhecimento da
realidade de outras instituições e como
abordam a temática, visando
implementar novas práticas.
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Aplicar a participação em Evento para
atualização de conhecimentos e a
qualificação e atualização dos
profissionais da instituição - o que pode
influenciar positivamente as atividades
de ensino, pesquisa e extensão,
melhorando-as.
aplicar a participação em Evento para
atualização de conhecimentos e
qualificação, atualização para as
Bibliotecas.
Aplicar a participação em Evento para
atualização de conhecimentos e
qualificação, atualização para as
Bibliotecas.

Qualificação profissional, formação
continuada

Psicologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores CCS

CCS

Evento

Presencial

IX Congresso
Intercontinental de
Psicologia

2021

Sim

R$

-

Não

1

Qualificação e formação continuada
dos Servidores da Biblioteca

Ciência da Informação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores da Biblioteca - CCS

CCS

Evento

Presencial

Seminario Nacional de
Bibliotecas Universitárias

2021

Sim

R$

-

Não

1

Qualificação e formação continuada
dos Servidores da Biblioteca

Ciência da Informação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores da Biblioteca - CCS

CCS

Evento

Presencial

CBBI - Bibliotecas dos IFs

2021

Sim

R$

-

Não

1

Analisar a legislação aplicável aos
Contratos Administrativos;
Interpretar os papéis dos atores
envolvidos na aplicação de Penalidades
em Contratos Administrativos;Identificar
as competências para aplicação das
sanções administrativas;Aplicar os
procedimentos de apuração de
implemento obrigacional

Dúvidas quanto à fiscalização dos
contratos

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - CBS

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

Aplicação de penalidades
em contratos
administrativos

2020

Sim

R$

-

Sim

10

Formação de mais Doutores na área de
pesquisar oscilações de neutrinos.

Qualificação Profissional

Física

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docente CCS

CCS

Educação Formal

Presencial

Programa de PósGraduação em Física de
Partículas - UFG

2025

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar os procedimentos de apuração
de inadimplemento obrigacional e
aplicação de penalidade;Reconhecer as
questões polêmicas que envolvem os
procedimentos de aplicação de
penalidades;Analisar a jurisprudência do
TCU sobre os temas.

Melhoria no Planejamento e
Orçamento

Administração

Planejamento

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - CBS

SETORES
ADMINISTRATIVO
S

Curso

Distância

Instrumentos de
Planejamento Financeiro:
PPA, LDO e LOA

2021

Sim

R$

-

Sim

20

Criar ações nas áreas administrativas do
IFAC, Desenvolver o trabalho com mais
sabedoria e propor melhorias para os
processos administrativos e afins,
Melhorias na utilização dos
conhecimentos inerentes a todos os
processos administrativos.

A necessidade de servidores
capacitados para dar apoio nas
rotinas administrativas

Administração Pública

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - CBS

COADM - CBS E
DIRAIS DOS
CAMPI

Curso

Presencial

Mestrado em
administração Publica

2021

Sim

R$

-

Sim

10

Criar e Desenvolver capacidade de
utilização de técnicas e conhecimentos
que apoiem as atividades do setor e da
unidade como um todo, Usando as
tecnologias para dar apoio às rotinas
administrativas de ensino e extensão.

Servidores da área com necessidade
de capacitação e aprimoramento de
seus conhecimentos

Ciência da Computação

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração, DSGTI E CORTIS CBS

COADM - CBS E
DIRAIS DOS
CAMPI

Curso

Presencial

Mestrado em Ciência da
Computação

2021

Sim

R$

-

Sim

10

Aplicar Normas de desenvolvimento em
contratos administrativos e ações
rotineiras por órgão para gerir contratos
que atendam os requisitos da A3P e
usar matérias e recursos naturais de
modo racional.

Ocorre elevado desperdício de
material de escritório nas unidades

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

IFAC

Evento

Presencial

Adminsitração em foco
sustentavel Com
especificações em A3P

2021

Sim

R$

-

Não

20

Aplicar o conhecimento na área de
formação, com a finalidade de
transmissão de conhecimentos aos
alunos da comunidade do IFAC

Desconhecimento por parte de
alguns docentes sobre a Educação
que integra as relações entre a
Ciência-Tecnologia-SociedadeAmbiente, pontos estes que são
pilares para instituições que
carregam a marca IF. Investir em
inovação educacional, possíbilidade
de

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes do IFAC

CRB

Evento

Presencial

Congresso Nacional de
Pesquisa e Ensino de
Ciências-V CONAPESC

2021

Não

Não

10

Valorizar a formação docente

Educação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Docentes e Tae - CBS

DIREN/CBS

Curso

Híbrido

Não definido

2021

Sim

R$

-

Sim

20

Consumo elevado de recursos
hídricos potáveis para fins não
potável.

Engenharia Civil

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores Docentes do eixo de
Infraestruturas - CSM

CSM

Educação Formal

Presencial

Doutorado em
Engenharia Hidráulica

2024

Sim

R$

-

Não

20

Articulação entre ensino, pesquisa e
extensão

Educação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Docentes e Tae - CBS

DIREN/CBS

Curso

Híbrido

Não definido

2021

Sim

R$

-

Sim

20

Educação

Planejamento

Sim

Tae - CBS

DIREN/CBS

Curso

Presencial

Mestrado

0

Sim

R$

-

Sim

2

Direito

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes - CRB

CRB

Educação Formal

Presencial

Mestrado Profissional em
Direitos Humanos e
Desenvolvimento da
Justiça

2022

Sim

R$

-

Não

1

Artes

Análise de problemas

Sim

Servidores CRB

CRB

Educação Formal

Híbrido

Formação continuada em
Artes/Tecnologia/Educaçã
o

2021

Sim

R$

-

Não

180

Aplicar formação no processo
ensino/aprendizagem;Processo de
qualidade no ensino aprendizagem
;Compreender e aprimorar o fazer
pedagógico.
Aplicar estudos relacionados a questões
hidráulicas e elaboração de projetos e
execuções hidráulicas sustentáveis,
elaboração de projetos de âmbito
institucional, motivando alunos à
pesquisa.
Ampliar conhecimento para o exercício
do ensino, pesquisa e extensão,
Integralizar o ensino, Desenvolver ações
que possibilitem o ensino.

Aplicar Conclusão curso mestrado,
Apresentação do produto desenvolvido
Criação do Projeto Politico
no mestrado profissional ; Utilização do
Pedagógico
produto para criação do Projeto
Pedagógico do campus
Desenvolver a oferta dos cursos Técnico
em Segurança do Trabalho, Técnico em
Administração, Técnico Subsequente
Ocorre dificuldade de inclusão social
em Serviços Jurídicos, Técnico em
de estudantes e de adequação das
Recursos Humanos, Tecnólogo em
práticas à legislação referente a
Logística, Tecnólogo em Processos
pessoa com deficiência.
Escolares, Tecnólogo em Sistemas
p/Internet, Bacharelado em
Administração.
Entender tempestivamente os
problemas a serem resolvidos, os
recursos para enfrentá-los, as
Desenvolvimento do Teatro Científico
alternativas possíveis, seus custos e
como metodologia ativa e inovadora
riscos, antes de tomar a decisão no nível
que lhes corresponde através do Teatro
Científico.
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Avaliar a formação da qualidade de
ensino dos estudantes, promover a
Indicadores de avaliação e
formação com qualidade de Estudantes
desempenho do cursos superiores,
da Educação Básica, Técnica e
subsequentes e integrados e da
Tecnológica no âmbito Federal de
Instituição.
Ensino.
Aplicar metodologias e ações
educacionais para melhorar a qualidade
ensino-aprendizagem do ensino técnico
Pouco uso de metodologias
e tecnológico com o objetivo de um
inovadoras e includentes na educação
Ensino-aprendizagem com qualidade e
retorno para a comunidade acadêmica e
em geral.
Aplicar a aproximação teórica e prática
do profissional Assistente Social ao
campo educacional, conhecendo e
estudando os problemas
socioeducacionais e as contribuições do
Serviço Social no sistema escolar,
visando à realidade social da educação.

Alto índice de evasão dos discentes
no Campus.

Avaliar a qualidade dos serviços e
aumentar a produtividade dos
Equipe sem empenho nas atividades
funcionários da biblioteca , aplicar novas
propostas
metodologias de serviços e otimizando
recursos disponiveis
Criar encontros sobre temas
emergentes da area das bibliotecas e
desenvolvimento profissional dos
O estado do Acre não proporciona
biliotecários com palestra com foco
eventos para bibliotecários
voltado para as questões que envolve as
ações nas bibliotecas.
Entender os conhecimentos em
comunicação, cultura e inovação com
relação a area de biblioteconomia,
O estado do Acre não proporciona
palestras com foco voltado para as
eventos para bibliotecários
questões que envolve as ações nas
bibliotecas.
Aplicar conhecimentos administrativo
com relação as bibliotecas,
Profissional como pouca experiência
desenvolvimento de competências e o
em gerência e liderança de equipe
seu aperfeiçoamento especificos da
area.
Aplicar Normas para contratação de
bens e serviços de TI, Para efetuar de
forma eficiente o planejamento das
O tempo decorrido para realização de
contratações de TI e Agilizar os
um processo de contratação de TI
processos de contratações de TI que
demoram as vezes anos para ser
finalizado.

Educação

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Danielly de Sousa Nóbrega
Docentes - CRB

CRB

Curso, Educação
Formal, Evento,
Experiência Prática,
Outro Tipo não
Especificado

Presencial

-

Saúde Coletiva

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores CRB

CRB

Curso

Presencial

Curso Formal do Sistema
de educação

Serviço Social

Resolução de problemas

Sim

Servidores CRB

CRB

Educação Formal

Presencial

Atuação do Serviço
Social nas ações de
permanência e êxito

Ciência da Informação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC lotados na
biblioteca

CRB/IFAC

Educação Formal

Distância

Qualificação para
auxiliares de biblioteca

2021

Não

R$

Ciência da Informação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores bibliotecários de todas as
unidades do IFAC

CRB

Evento

Presencial

Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitarias

2021

Não

R$

Ciência da Informação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores bibliotecários de todas as
unidades do IFAC

CRB

Evento

Presencial

8ª Semana de
Biblioteconomia e Ciência
da Informação

2021

Sim

Ciência da Informação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC lotados na
biblioteca

CRB

Curso

Distância

Bibliotecas universitárias:
gestão, processos e
qualidade

2021

Não

R$

Administração Pública

Planejamento

Sim

Técnicos de TI dos campus e da
reitoria. além de servidores que
trabalham com licitações/compras
dos setores. - DSGTI

DIRAI e CORTIs
do CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E PROAD

Curso

Híbrido

Planejamento de
contratações de TI na
administração Pública
Federal

2021

Não

2021

Sim

R$

-

Não

1

Sim

R$

-

Não

10

Sim

R$

-

Não

10

299,00

Não

30

2.000,00

Não

10

Não

10

389,00

Não

10

R$

66.000,00

Não

0

R$

-

Aplicar a atualização sobre temas
emergentes na pesquisa científica na
área de Ecologia para aplicara na
especialização em Biodiversidade, cujo
PPC foi aporovado em 2019 e com
programação de implantação em 2021,
possibilitando a oferta de vagas para
orientação tanto na graduação/pós

Esse evento reune pesquisadores
nacionais e internacionais na área de
ecologia e suas diferentes interfaces,
possibilitando estreitar intercâmbio
entre pesquisadores e discentes de
diferentes instituições.

Ecologia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores CRB

CRB

Evento

Presencial

Temas emergentes em
ecologia aplicada,
mudanças climáticas,
conservação da
biodiversidade e ecologia
teórica.

2021

Não

R$

720,00

Não

1

Aprender sobre como gerir de Riscos de
TI Para que possamos ter uma análise
critica dos riscos encontrados na TI afim
de realizar o tratamento adequado e
Diminuir os riscos de TI na instituição.

Vulnerabilidades em processos de TI
que poderiam ter sido evitados

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Técnicos de TI dos campus e da
reitoria - DSGTI

CORTIs dos
campi CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E TI RT

Curso

Híbrido

Gestão de Riscos de TI

2021

Não

R$

45.000,00

Não

14

Entender de ensino em saúde com o
intuito de melhoria no aprendizado de
alunos e retorno a comunidade.

Visualizacão diferenciada sobre
trabalhadores da amazônia.

Educação

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas, Relações
institucionais

Sim

Servidores do CRB

CRB

Educação Formal

Presencial

Ensino de saúde

2025

Sim

Não

12

Aplicabilidade da Lei de Proteção de
Dados (LGPD), Capacitar gestores,
coordenadores, gerentes, e pessoal das
organizações na Lei Geral de Proteção
de Dados,Para está em conformidade
com a legislação vigente que tratata da
proteção de dados pessoais tanto no
armazenamento em suporte físico e
digital

Coleta de dados pessoais de
candidatos em processo seletivo
(público externo) e
armazenamento/manipulação de
dados pessoais dos servidores do
órgão.

Administração Pública

Gerenciamento digital

Sim

Gestores (reitor(a), pró-reitor,
diretores sistêmicos e demais
dirigentes) e principalmente os
servidores da DSGTI

Todas as
unidades do IFAC
- DSGTI

Evento

Presencial

LGPD uma realidade!

2021

Não

Não

50

Criar e propor ações de melhorias dos
serviços técnicos na administração
pública, para obter novos
conhecimentos e eficiência nas
atividades desempenhadas e aumentar
o índice de qualificação do IFAC

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor técnico Administrativo - CTA

DIREN/ CTA

Educação Formal

Presencial

Mestrado em
Administração Pública

2023

Sim

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar as ações de extensão com
servidores e comunidades interna e
externa. Atendimento especializado a
discentes com dislexia. Aspectos da
dislexia. Estratégias de aprendizagem e
de reabilitação.

Dificuldades de aprendizagem e
evasão.

Outras não especificadas

Controle emocional,
Gerenciamento da
mudança

Sim

Servidores CRB

CRB

Evento

Presencial

2° Congresso LusoBrasileiro em Transtornos
de Aprendizagem

2021

Não

R$

2.500,00

Não

1

Entender os Atendimentos técnicos de
requisições de serviços de Tecnologia
da Informação (TI). é necessário ter
Comunicação e empatia para Melhoria
na satisfação dos servidores atendidos
pelas equipes da DSGTI e CORTICs
dos Campi

Conflitos entre o requerente e o
técnico responsável pelo
atendimento, pois em alguns casos o
técnico se expressa de modo a
causar ruídos na comunicação e
desentendimentos pelo tom de voz
empregados ou na utilização de
jargões técnicos, causando uma ruptu

Administração Pública

Comunicação efetiva

Sim

Analistas e técnicos de TI de todas as
unidades do instituto - DSGTI

CORTIs dos
campi CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E TI REI

Curso

Presencial

Excelência no suporte ao
amigo usuário

2021

Não

R$

30.000,00

Não

7
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R$

R$

R$

-

30.000,00

-

Sheet1

Entender sobre gestão de Processo na
Administração Pública proporcionando
agilidade nas demandas administrativas
do serviço público

Baixo conhecimento de servidores
atuantes na unidade

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Gestão da
qualidade

Sim

Servidores Técnicos e Docentes do
CTA

COGEP/ DIREN/
DIRGE e Todas
os setores do CTA

Curso, Experiência
Prática

Distância

-

Demandas que surgem sem um
alinhamento estratégico

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Sim

Analistas de sistemas - DSGTI

Coordenação de
sistemas

Curso

Distância

"GOVERNO DIGITAL E
TRANSPARÊNCIA
Governo Aberto"

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional, Trabalho em
equipe

Sim

Servidores técnicos e docentes do
CTA

CTA

Curso, Experiência
Prática

Presencial

-

Limitação de recursos tecnológicos e
crescimento da demanda de
armazenamento de dados
institucionais a exemplo do SEI e
SIGs

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Não

Analistas de redes e técnicos de TI
que atuem nessa frente - DSGTI

COSEG

Curso

Distância

"GOVERNO DIGITAL E
TRANSPARÊNCIA
Governança de Dados"

Dificuldades de aprendizagem e
evasão.

Psicologia

Controle emocional,
Gerenciamento da
mudança

Sim

Servidores CRB

CRB

Evento

Presencial

Artes

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docente em Artes e áreas afins - CTA

DIREN CTA (
NAES, COTEP,
NAPNE)

Educação Formal

Física

Inovação

Sim

Docentes CRB

CRB

Administração Pública

Planejamento

Não

Todos os servidores em exercício na
DSGTI e se possível alguns
membros da alta gestão- DSGTI

Ciência da Computação

Uso de TIC

Sim

Analisar a formação de professores e o
uso de tecnologias em sala de aula,
assim como os desafios dos discentes
Carência na formação de professores
no ensino aprendizado. Trazendo
e uso de tecnologias perpassando
soluções pertinentes ao ensino,
por metodologias
pesquisa e extensão. Promoção de
formação de professores para utilização
das novas TICs

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Atualização de segurança do sistema
Aplicar um Gerenciamento de servidor operacional das estações de trabalho,
de domínio e Conhecimento
não utilização dos recursos
técnico,Implementar melhorias no
automatizados da solução de domínio
servidor de domínio do IFAC, com o
da Microsoft, erros recorrentes nos
intuito de automatizar tarefas e melhorar
serviços implantados e falta de
o controle dos serviços de infraestrutura
gerenciamento devido o pouco
aprofundamento técni

Administração Pública

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Sim

R$

-

Não

7

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

2021

Sim

R$

-

Não

4

Las dificultades de los
niños: autismo, TDA,
hiperactividad, insomnio,
etc.

2021

Não

Não

10

Presencial

Mestrado em Artes
Cênicas

2022

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Educação Formal

Híbrido

Aplicações didáticas no
ensino da Física, na
perspectiva da
aprendizagem significativa

2021

Sim

R$

-

Não

500

DSGTI e
coordenações a
essa subordinadas

Curso

Distância

"Elaboração de PDTI
(EaD) Governança de TI"

2021

Não

Não

20

Servidores Técnicos e Docentes do
CTA

DIREN- CTA

Educação Formal

Presencial

-

2024

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

3

Sim

Docentes dos Cursos Técnicos
Integrados e Superior do Ifac campus
Rio Branco

CRB

Educação Formal

Híbrido

Formação continuada em
Tecnologia/Educação

2021

Sim

R$

-

Não

180

Melhoria contínua de
processos

Não

Técnicos de TI dos campi e
servidores da COSEG e COSIN DSGTI

CORTIs, COSEG
e COSIN

Curso

Distância

Formação MCSA Windows Server 2016

2021

Não

Não

15

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor da área de Agronomia e afins

DIREN- CTA

Evento

Presencial

Congresso Brasileiro de
Ciência do Solo

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Indicadores de avaliação e
desempenho do curso superior de
licenciatura em Ciências Biológicas e
demais cursos da Instituição

Biologia Geral

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docente
CRB/CBS/CTA/CXA/CCS/CSM

CSM

Curso, Educação
Formal, Evento

Híbrido, Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

Entender de dispositivos e técnicas
atuais de automação e controle de
processos agrícolas e industriais

Impacto direto na formação dos
alunos, quanto desenvolvimento de
habilidades e competências
relacionadas ao uso de novas
tecnologias digitais.

Engenharia Elétrica

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes dos Cursos Técnicos em
Redes de Computadores e
Edificações - CSM

CSM

Curso

Híbrido

Controle e Automação,
Comandos Elétricos, CLP

2021

Sim

R$

-

Não

20

Aplicar conhecimentos dentro de sua
área de atuação- Agronomia, por meio
da qualificação profissional.

-

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor Técnico e Docente área de
Agronomia e afins -CTA

DIREN-CTA

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar os conhecimentos dos técnicos
da Tecnologia da Informação na área de
monitoramento e disponibilidade de
recursos de TI;como melhoria no
gerenciamento de recursos de TI

-

Ciência da Computação

Contribuição técnicoprofissional, Proatividade,
Uso de TIC

Não

Servidores Técnico Administrativo em
Educação que atuem com sistema no
campus

CORTI-CTA

Curso

Presencial

Zabbix Conference Latam 2021

Não

Não possui Escola do
Governo

2

Lembrar da necessidade de criar bases
de dados ou conteúdos interoperáveis
em bases de dados do governo federal
para uma Melhor integração entre as
soluções de TI desenvolvidas e
sustentadas pela DSGTI e os sistemas
estruturantes.
Lembrar sobre assuntos pertinentes da
administração pública federal para
aprimoramento de servidores do
Campus Tarauacá melhorando o
atendimento ao público.
Lembrar das boas práticas da gestão
inteligente de dados; Traçar estimativas
de consumo de storage e adotar
soluções que permitam um
armazemaneto compacto e seguro
Aplicar as ações de extensão com
servidores e comunidades interna e
externa. Atendimento especializado a
discentes com dislexia com isso melhora
no desempenho na aprendizagem dos
discentes e melhoria da capacidade de
responsáveis pelos discentes de lidar
com as suas dificuldades.

Entender e empreender estudos
Necessidade de expandir o debate
teórico/prático/reflexivo/formativo sobre
sobre a importância do teatro na
as artes cênicas para Investiga a
escola. Estabelecer novos
formação do artista cênico, a partir das
paradigmas a respeito dos saberes e
concepções, técnicas, procedimentos
fazeres relacionados a prática teatral
metodológicos, treinamentos e
por parte do aluno do ensino técnico
exercícios que constituem os processos
integrado. Como também aumentar o
criativos, resultando Processos
índice de qualif
formativos e a p
Aplicar metodologias de ensino da Física
que sejam atrativas aos discentes, que
auxiliem os mesmos no desenvolvimento Percentual elevado de discentes que
das habilidades e competências
apresentam deficiência de
propostas na BNCC e tenham como
aprendizado dos conteúdos
resultados o cumprimento do currículo
curriculares da Física
de forma a gerar aprendizagem
significativa.
Aplicar uma melhor elaboração de PDTI
Planejamento e revisões. Não
para adquirir conhecimento ; Revisar e contempla algumas necessidades da
adicionar melhorias nas próximas versão instituição, metas e ações fracas ou
do PDTI da instituição
difíceis de serem alcançadas
Entender sobre Atualização de
ferramentas e técnicas de para atender
o mercado de trabalho no contexto da
informática e consequentemente
melhorar os índices de aprendizagem
dos discentes em nosso campus.

Aplicar os conhecimentos com
apresentação de trabalhos, visando
resultado dos projetos e apresentação
de pesquisas realizadas na área de
Agronomia
Garantir a oferta da educação com
qualidade por meio de profissionais
docentes com domínio de
conhecimentos teóricos e práticos
fortalecendo as atividades de ensino,
pesquisa e extensão.

-
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2021

R$

R$

R$

R$

7.000,00

960,00

3.600,00

6.000,00

Sheet1

Aplicar tecnologias aplicadas à
segurança da informação para aumento
na segurança dos dados de acordo a
LGPD

-

Aplicar conceitos iniciais da linguagem,
lógica boleana em Python, orientação a
objetos, introdução à web,
tempo para realização das demandas
desenvolvimento em linguagem python e
agilizar tarefas e diminuir gasto
operacional com a utilização de sistemas.

Ciência da Computação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Técnico Administrativo em Educação CTA

CORTI-CTA

Curso

Distância

Conhecendo a LGPD

Administração Pública

Uso de TIC

Não

Servidores de TI - DSGTI

COSIS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Curso online de Python
Básico

CORTI-CTA

Curso

Distância

VMware

Aplicar soluções de virtualização, para
elaboração de projeto de virtualização e
diagnóstico de servidores obtendo
melhoria na disponibilidade de serviços a
comunidade

-

Ciência da Computação

Construção de Redes,
Contribuição técnicoprofissional

Não

Técnico Administrativo em Educação CTA

Aplica/ Qualificar os participantes para o
gerenciamento de sistemas
computacionais e gerenciar de forma
otimizada os sistemas existentes e
novos sistemas do instituto para melhor
gerenciamento de sistemas do ifac.

ocorrem muitas solicitações de
sistemas que não são previstos

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Profissionais ligados à área de
informática, engenharia, matemática, COSIS/DSGTI/REI
administradores e analistas de
TORIA
sistemas - DSGTI

Curso

Distância

Gestão em Sistemas
Computacionais

Ciência da Computação

Construção de Redes,
Gerenciamento da
mudança

Não

Técnico Administrativo em EducaçãoCTA

CORTI-CTA

Curso

Presencial

Ciência da Computação

Gestão da qualidade,
Planejamento

Não

Técnico Administrativo em Educação CTA

CORTI-CTA

Curso

Aplicar conhecimento de redes LAN e
WAN na implantação de suporte ao
protocolo IPv6 nas redes de suas
organizações para atualização no
endereçamento Logico da rede do
Campus
Aplicar conhecimento sobre governança
de TI e gerenciamento de serviços de TI
para melhoria nos processo de gestao
da TI
Entender/Qualificar profissionais da área
de informática para a análise e gerência
alunos que desistem por não se
computacional nas empresas e decidir
adapteram ao modelo de ensino atual
sobre os novos sistemas e tecnologias
de ensino
Entender e aperfeiçoar os
conhecimentos dos técnicos da
Tecnologia da Informação na área de
Computação em Nuvem;Melhorando o
acesso aos recursos de TI
Aplicar os conhecimentos sobre perfil de
alunos com necessidades especiais e/ou
especificas par lidar com situações que
possam aparecer na demanda do dia a
dia e poder servir melhor os alunos e
servidores.
Aplicar Repositórios Institucionais para
Aperfeiçoar-se no processo de
conhecimento e preservação da
memória Institucional do Instituto, de
forma a implementar e salvaguardar
toda informação da Instituição,
ocasionando a preservação da memória
Institucional do IFAC.
Entender e aprofundar sobre a
educação profissional para aprimorar as
metodologias de ensino buscandor
melhorar a realidade dos alunos de
maneira efetiva, buscando contribuir
com ações na sociedade
Aplicar Teste de software, processo de
utilizar o produto para encontrar seus
defeitos, investigar o software a fim de
fornecer informações sobre sua
muitas solicitações de sistemas que
qualidade em relação ao contexto em
apresentam erros operacionais
que ele deve operar e diminuir gasto
operacional com a manutenção de
sistemas
Entender perfil dos alunos considerando
a regional do campus e assim
Administrar com expertise as demandas
que surgem no cotidiano nos campi
alcançando capacitação que melhor
contribua com o ensino e suporte aos
discentes
Aplicar Passos para planejamento de
um site, projeto de web design
avançado, arquitetura da informação e
muitas solicitações oriundas de
validação de sites, desenvolvimento de
dúvidas quanto ao uso de sistemas
interfaces digitais, como layout de sites
web, devido em sua maioria pela
e aplicativos para web, agilizar tarefas e
baixa usabilidade encontrada
melhorar a usabilidade dos sistemas
desenvolvidos pelo ifac
Aplicar conhecimentos adquiridos por
meio de qualificação dos servidores na
área de matemática e Obter eficiência
no serviço publico e aprimorar
conhecimentos
Aplicar/Qualificar os participantes para o
gerenciamento de sistemas
computacionais. gerenciar de forma
ocorrem muitas solicitações de
otimizada os sistemas existentes e
sistemas que não são previstos
novos sistemas do instituto desta forma
teremos melhor gerenciamento de
sistemas do ifac.

Não

2021

Sim

R$

R$

1.000,00

-

Não possui Escola do
Governo

2

Não

1

Não possui Escola do
Governo

2

Não

1

Não

R$

3.000,00

Não

R$

350,00

IPv6 Básico

Não

R$

4.000,00

Não possui Escola do
Governo

2

Distância

ITIL v4

Não

R$

2.000,00

Não possui Escola do
Governo

2

Curso

Distância

Gestão em Engenharia
Avançada e
Computadores

Não

R$

700,00

Não

7

R$

7.900,00

Não possui Escola do
Governo

2

Não possui Escola do
Governo

1

Não possui Escola do
Governo

1

2021

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Gestores, administradores,
engenheiros, tecnólogos das diversas
COSIS/DSGTI/REI
áreas e demais interessados em
TORIA
aprofundar os estudos nesta áreaDSGTI

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Técnico Administrativo em EducaçãoCTA

CORTI-CTA

Educação Formal

-

-

Não

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores Técnicos Administrativos
e Docentes - CTA

DIREN CTA
(NAPNE)

Educação Formal

Presencial

mestrado em Educação

Sim

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor Técnico Administrativo e
docente - CTA

DIREN CTA

Educação Formal

Presencial

mestrado em Educação

Não

Educação

Resolução de problemas

Não

Servidor Técnico Administrativo e
Docente - CTA

COTEP/DIREN/NA
ES/NAPNE/NEABI

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores de TI - DSGTI

COSIS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Teste de software

Sim

R$

-

Não

7

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
de ensino

DIREN CTA
(NAES/COTEP/NA
PNE)

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

20

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Curso

Distância

Web design avançado

Sim

R$

-

Não

1

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor técnico administrativo e
docente áreas afisn- CTA

COREG-CTA

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores de TI - DSGTI

COSIS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Administração
PostgreSQL com Alta
Performance

Não

7

Profissionais ligados à área de
informática, engenharia, matemática, COSIS/DSGTI/REI
administradores e analistas de
TORIA
sistemas.- DSGTI
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2021

2021

2021

Não

R$

R$

R$

-

3.500,00

1.700,00

Sheet1

Aplicar/Qualificar os participantes para o
gerenciamento de sistemas
computacionais. gerenciar de forma
otimizada os sistemas existentes e
novos sistemas do instituto desta forma
teremos melhor gerenciamento de
sistemas do ifac.

ocorrem muitas solicitações de
sistemas que não são previstos

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores de TI -DSGTI

COSIS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Administração MySQL
com Alta Performance e
Alta Disponibilidade

2021

Não

R$

1.700,00

Não

7

Aplicar/Qualificar os servidores de TI
para atuar nos contratos Para gerir de
forma adequada e assim fazer uma
Melhor Gestão dos contratos de TI

Algumas falhas na gestão dos
contratos

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Servidores de TI dos campi e Reitoria
- DSGTI

CORTIs dos
campi CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E TI REI

Curso

Híbrido

GESTÃO E
FISCALIZAÇÃO DE
CONTRATOS de TI

2021

Não

R$

26.000,00

Não

14

Aplicar/ Ampliar conhecimento da
aplicação das ferramentas e técnicas de
governança de TI, Fornece uma visão
ampla sobre governança, processos e
estratégias de TI na organização para
obtermos uma Melhor gerenciamento
dos processos e estratégias.

Mais eficiencia em governança de TI

Administração Pública

Gerenciamento de políticas

Sim

Servidores de TI dos campi e Reitoria
- DSGTI

CORTIs dos
campi CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E TI REI

Curso

Distância

Governança de TI com
COBIT

2021

Não

R$

12.000,00

Não

14

Aplicar Técnicas que permitam o
aprimoramento do ensinoaprendizagem, realizar publicações
científicas, palestras, bem como
ministrar aulas.

Existem poucas publicações
científicas no IFAC, limitando assim
a perspectiva de verticalização dos
cursos. Além disso, é observado
baixo nível de desenvolvimento
cognitivo nos discentes.

Educação

Melhoria contínua de
processos

Sim

Docentes CSM

CSM

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não

20

Nos últimos anos a política de
internacionalização e mobilidade
Aplicar os conhecimentos relacionados a
acadêmica do IFAC tem tornado cada
área de Letras e linguagem. Técnicas de
vez mais necessária a tradução
tradução de textos de ficção e não
(versão) de documentos e materiais
ficção, bem como textos técnicos e
de divulgação e comunicação para a
especializados de diferentes áreas.
língua inglesa. Na área da tecnologia
é preciso pensar

Letras

Relações institucionais

Sim

Docentes de Línguas do CSM - IFAC

CSM

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não

20

Entender e Colaborar com o processo Dificuldade no aprendizado de alguns
de Ensino e Aprendizagem, Trabalhar
discentes, levando a desmotivação e
para planejar ,executar, implementar e
a necessidade de formação e
avaliar o rendimento do discente para
capacitação dos servidores do
Dirimir dificuldades no ensino
campus diante dos desafios e
aprendizagem, retenção e evasão escolar
mudanças atuais.

Educação

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores Técnico Administrativos e COTEP/DIREN/NA
Docentes - CTA
ES/NAPNE/NEABI

Educação Formal

-

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Alto índice de evasão dos discentes
no Campus.

Serviço Social

Resolução de problemas

Sim

Docentes CSM

CSM

Educação Formal

Presencial

Atuação do Serviço
Social nas ações de
permanência e êxito

Sim

R$

-

Não

20

Contato constante com docentes e
estudantes

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidor CSM

CSM

Educação Formal

Presencial

Educação

Sim

R$

-

Não

20

Docentes sem formação didáticopedagógica em atuação.

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores Técnicos e Docentes das
unidades do IFAC lotados nas
diretorias de ensino -CTA

DIREN/NAES/NAP
NE/COTEP/COTE
C/

Educação Formal

-

Formação pedagógica e o
trabalho docente de
professores do Instituto
Federal do Acre:
impactos, desafios e
perspectivas

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Há muita dificuldade e trabalho
excessivo na análise de dados
qualitativos de forma manual

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Professores do Mestrado Profissional
em Educação, Ciêntifica e
Tecnológica

CRB

Curso, Evento

Presencial

Utilizando software para
análise de dados
qualitativos

2021

Sim

R$

-

Não

40

-

Educação

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor Docente áreas afins- CTA

DIREN CTA

Educação Formal

Presencial

Doutorado em Letras:
Linguagem e Identidade,
Linha de Pesquisa
Lingua(gens) e Formação
Docent

2024

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

-

Educação

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional

Não

DIREN/NAES/NAP
Servidores das unidades do IFAC
NE/COTEP/COTE
lotados nas diretorias de ensino- CTA
C/

Evento

Distância

Seminário Luso-Brasileiro
de Educação Inclusiva:
infância e juventude em
foco

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

DIREN CTA

Evento

Presencial

Congresso LIA Linguagens e Identidades
da/na Amazônia

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Sim

R$

-

Não

30

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

aplicar a teória e a prática ao
profissional Assistente Social ao campo
educacional, conhecendo e estudando
os problemas socio-educacionais e as
contribuições do Serviço Social no
sistema escolar, visando à realidade
social da educação, como também
mapeando-a quanto a estes problemas
de fo
Avaliar a aplicabilidade no IFAC da
compreensão dos motivos da evasão
escolar.
Aplicar Instrução profissional em
educação, compartilhar o conhecimento
com a equipe do ensino colaborando
com a atuação dos docentes
(principalmente bacharéis) em sala de
aula, contribuindo com a sua formação
didática.
Compreender a utilização de software
para análise de dados qualitativos para
utilizar nas pesquisas do Mestrado
Profissional em Educação, Científica e
Tecnológica e redução do tempo na
análise de dados qualitativos e
apresentação de resultados com mais
qualidade
Entender e aperfeiçoar-se no processo
de ministração de aulas de Economia e
seus temas afins, bem como na criação
de projetos de pesquisa e extensão,
contribuindo mais ainda, e de forma
melhor do que a atual, com a
comunidade de Tarauacá, melhorando
as Melhoria das aulas de Economia e
temas afins
Entender e aprimorar conhecimento em
educação inclusiva melhorando a
capacidade intelectual e de atuação na
instituição.
Entender assuntos de Linguagens e
Identidades dos alunos do Campus e
obtenção de reflexões para melhorar o
ensino de Economia no/do Campus

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores técnicos Administrativos e
Docentes que atuam com o tema CTA

entender sobre Gestão Tributária para
compreender o porquê das condições
dos trabalhos administrativos de
liquidação e pagamentos de notas
fiscais e serviços.

Ocorre várias dúvidas e até mesmo
retrabalho quando refere-se aos
processos que envolvem tributos

Administração

Gerenciamento de
recursos

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração

CSM

Evento

Presencial

Gestão Tributária

Lembrar e ampliar conhecimento l na
área de ciências Humanas visando
técnicas a serem aplicadas no local de
trabalho

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores técnicos Adminitrativos e
docentes -CTA

DIREN CTA
(NAES/COTEP/NA
PNE)

Educação Formal

Presencial

Mestrado em educação;
Mestrado em
humanidades; Mestrado
em estudos literários
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Entender da operacionalização do
Windows Server 2016 para isso é
necessário a capacitação em virtude do
aproveitamento completo da ferramenta
para o gerenciamento de usuários de
toda a rede acadêmica, bem como, dos
recursos computacionais envolvidos pelo
Windows Server nas operações de rede
dentro

Os servidores lotados no setor de TI
encontram ainda dificuldades para
executar o trabalho

Ciência da Computação

Gerenciamento digital

Sim

Analisar e Interpretar como a formação
de nossos alunos colabora para o
desenvolvimento de Tarauacá.
Aprimorando os PPCs dos cursos para
que venham atender a comunidade de
forma significativa.Melhorar o
rendimento dos alunos para que venham
a contribuir de forma mais efetiva na
comunidade.

-

Educação

Melhoria contínua de
processos

Não

Entender do PFSense (Firewall) para
alcançar maior indice de qualidade nos
serviços executados pela TI do campus

Os servidores lotados no setor de TI
encontram ainda dificuldades para
executar o trabalho

Ciência da Computação

Construção de Redes

Sim

Servidores que trabalham com
Tecnologia e Comunicação e
Docentes da área de Informática CSM

-

Engenharia Sanitária

Inovação

Não

Os servidores lotados no setor de TI
encontram ainda dificuldades para
executar o trabalho

Ciência da Informação

Uso de TIC

nos índices de qualidade do ensino
na instituição.

Geografia

Entender de Zabbix Server assim
garantir por meio dessa ferramenta o
monitoramento em tempo real dos
dispositivos de rede e análise dos dados,
diminuindo o tempo de inatividade e
possíveis prejuízos dentro da instituição.

Os servidores lotados no setor de TI
encontram ainda dificuldades para
executar o trabalho

Aplicar conhecimento na áreas de letras
e Auxiliar da melhor maneira possivel os
alunos com necessidades especiais e/ou
especificas e os demais.Obter um
conhecimento maior e que possa
contribuir com o ensino e afins.

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - CSM

Curso

Híbrido

Windows Server 2016

Experiência Prática

Presencial

Qualificação profissional
dos Egressos

CSM

Curso

Híbrido

PFSense (Firewall)

Servidores de áreas afins- CTA

CTA

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Ciências
Ambientais (UFAC)

Sim

Servidores CSM/IFAC

CSM

Curso

Híbrido

-

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor Docente atuante na áreaCTA

DIREN CTA

Educação Formal

Presencial

Ciência da Computação

Construção de Redes

Sim

Servidores que trabalham com
Tecnologia e Comunicação e
Docentes da área de Informática CSM

CSM

Curso

-

Letras

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores DIREN -CTA

DIREN CTA
(NAPNE)

entender de Bacula Server esse é um
Software robusto para administração de
backup dos dados dos setores
administrativos, bem como, restauração
dos dados em rede. Capacitação
necessária para implementação da
ferramenta na instituição.

Os servidores lotados no setor de TI
encontram ainda dificuldades para
executar o trabalho

Ciência da Computação

Construção de Redes

Sim

Servidores que trabalham com
Tecnologia e Comunicação e
Docentes da área de Informática CSM

CSM

Aplicar o Aprimoramento na área de
matemática Melhorando o ensino e
aprendizagem dos discentes.

-

Matemática

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor atuante na área -CTA

DIREN-CTA

Linguística

Outras não especificadas

Sim

Servidores mestres na área de
Psicologia e Letras - CSM

CSM

Educação Formal

Entender e Ampliar o conhecimento em
Engenharia Sanitária e demonstrar
possíveis cenários e Criar indicadores
para o Estado do Acre
Entender de contratações por meio de
licitações de ativos, serviços e soluções
de TIC dentro do IFAC.
Aplicar conhecimento adquirido em
Qualificação em nível de doutorado área
Geografia possibilitando trazer para o
IFAC maior participação em pesquisas e
extensão.

Aplicar Pós em diferentes modalidades,
para nortear o trabalho sob os três eixos
que o Instituto Federal trabalha
(Pesquisa, Ensino e Extensão),
Qualificação do corpo docente da área
facilitando o desenvolvimento dos
trabalhos e propiciando a aquisição de
um conhecimento para se trabalhar com
uma visão multidisciplinar

CSM

DIREN/NAES/NAP
Servidores Técnicos e docentes - CTA NE/COTEP/COTE
C

Sim

R$

-

Não

20

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Sim

R$

-

Não

20

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

2021

Sim

R$

-

Não

20

Doutorado em Geografia

2025

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Híbrido

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Letras

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Curso

Híbrido

-

Sim

R$

-

Não

20

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Presencial

Pós-graduação Stricto
Senso - Doutorado
(Letras ou Psicologia)

Sim

R$

-

Não

20

Curso, Educação Formal Híbrido, Presencial

2021

2021

2021

Criar Pós em diferentes modalidades,
nortearão o trabalho sob os três eixos
que o Instituto Federal trabalha
(Pesquisa, Ensino e Extensão),
facilitando o desenvolvimento dos
trabalhos e propiciando a aquisição de
um conhecimento para se trabalhar com
uma visão multidisciplinar

Qualificação de servidores

Serviço Social

Gestão da participação
cidadã

Sim

Servidores da área - CSM

CSM

Educação Formal

Presencial

Pós-graduação LatoSenso - (Humanidades,
Docência e Sáude Mental)

Sim

R$

-

Não

20

Aplicar Desenvolvimento pedagógico e
científico Para a Instituição ter um corpo
docente qualificado e sua comunidade
usufruir desse conhecimento se faz
necessário a qualificação
profissional.Com a qualificação é
possível trazer para o IFAC maior
participação em pesquisas e extensão.

-

Microbiologia

Melhoria contínua de
processos

Não

Docente -CTA

DIREN CTA

Educação Formal

Presencial

Doutoramento em
Microbiologia e/ou
educação

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Preparação para primeiros socorros

Saúde Coletiva

Gestão da participação
cidadã

Sim

Servidores da área CSM

CSM

Curso

Presencial

Cursos de Noções
Básicas de Primeiros
Socorros

Sim

R$

-

Não

20

-

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores -CTA

DIREN CTA
(NAPNE)

Evento

Presencial

Congresso dos TILS
(Tradutor Interprete de
Lingua de Sinais

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Possibilitar que os servidores tenham
capacitação básica para atenuar e agir
preventivamente em situações de
emergência através de parceria com o
Corpo de Bombeiros em Cursos de
Noções Básicas de Primeiros Socorros
para o corpo docente, assistentes de
alunos, equipe de laboratórios e demais
servido
Entender e Obter um conhecimento
maior em Lingua de Sinais Interpretação e tradução e que possa
contribuir com o ensino e afins.
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"Promover parceria com EMBRAPA e
UFAC promover capacitação para os
servidores dos laboratórios sobre Uso,
limpeza e calibração de
Equipamentos disponíveis nos
laboratórios do Campus. Como o
sistema de determinação de proteína,
lipídeos e fibra bruta, Micrótomo,
dispensador de parafina.

Ampliação das possibilidades de
análises e processos

Zootecnia

Inovação

Sim

Docentes e Técnicos da área - CSM

CSM

Curso, Evento

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

Aplicar Capacitação aos servidores dos
laboratórios, quanto aos cuidados
necessários para minimizar os riscos de
acidentes nas atividades realizadas em
laboratório e a gestão adequada de
produtos e resíduos químicos."

Ampliação das possibilidades de
análises e processos

Ciência e Tecnologia de
Alimentos

Inovação

Sim

Docentes e Técnicos da área CSM

CSM

Curso

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

Entender e Aprimorar conhecimentos e
alcançar eficiência nas atividades sobre
Biblioteconomia

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor ( a) - CTA

CTA

Educação Formal

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Ofertar capacitação na área de
"Planejamento e gestão de propriedades
rurais". Adquirir conhecimento para
ofertar disciplina específica aos alunos
dos cursos de Zootecnia, Agropecuária
e Agronegócio sobre a gestão das
propriedades rurais visando boa
administração das empresas rurais.

Alcançar maior eficiência e eficácia

Administração

Planejamento

Sim

Docentes da área - CSM

CSM

Curso, Educação Formal

Híbrido

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

Desenvolvimento de Tecnologias

Ciência da Computação

Construção de Redes

Sim

Docentes e Técnicos da área - CSM

CSM

Curso, Educação
Formal, Evento

Híbrido

-

2021

Sim

R$

-

Não

20

-

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor(a) técnico administrativo e
docente- CTA

DIREN CTA

Evento

Presencial

59º Congresso da
SOBER

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

-

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

servidor(a) da DIREN-CTA

DIREN-CTA

Evento

Presencial

Encontro Internacional
sobre Gestão
Empresarial e Meio
Ambiente

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Economia

Gerenciamento da
mudança

Sim

Servidores do IFAC

CRB

Curso, Educação Formal

Presencial

Economia 4.0, gestão de
projetos e pesquisa,
escrita científica e
captação de recursos

Sim

R$

-

Não

20

-

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor DIREN-CTA

DIREN-CTA

Evento

Presencial

Congresso Nacional de
Excelência em Gestão

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

-

Outras não especificadas

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor da DIREN-CTA

DIREN-CTA

Educação Formal

Presencial

Doutorado em
Agronegócios - UFRGS

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Relações interpessoais e o
rendimento no setor de trabalho

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos, Organização
da rotina, Trabalho em
equipe

Não

Servidores - CTA

DIREN/DIRAI/DIR
GE -CTA

Evento

Presencial

Congresso
Pernambucano de Sáude
Mental

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

-

Química

Contribuição técnicoprofissional

Não

SERVIDOR DA DIREN-CTA

DIREN-CTA

Evento

Presencial

Reunião Anual da
Sociedade Brasileira de
Química

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

-

Química

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor - DIREN-CTA

DIREN-CTA

Educação Formal

Presencial

Doutorado em Ciências Química na agricultura e
no ambiente

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Ofertar cursos de formação nas áreas
de desenvolvimento Web,
desenvolvimento móvel, redes de
computadores, segurança de da
informação e de sistemas, robótica,
inteligência artificial, análise de dados e
internet das coisas.
Criar Apresentação de trabalho por meio
de Apresentação de resultados de
projetos de Qualificação profissional e
participação de congressos como
Divulgação das atividades de pesquisa
desenvolvidas
Criar Apresentação de trabalho por meio
de Apresentação de resultados de
projetos e participação de congressos
como Divulgação das atividades de
pesquisa desenvolvidas no instituto.

No ano de 2020 estamos recebendo
diversos editais de pesquisa e
Ofertar formação na área de Economia inovação, com bastante investimento
4.0, gestão de projetos e pesquisa,
em bolsas e infraestrutura para o
escrita científica e captação de recursos Campus. Os cursos acima citado darnos-ia know all para concorrermos
fortemente nestes certames.
Criar Apresentação de trabalho por meio
de Apresentação de resultados de
projetos e participação de congressos
com tema em Gestão e sustentabilidade
como Divulgação das atividades de
pesquisa desenvolvidas no instituto
Entender se aprofundar o conhecimento
sobre Agronegócios por meio da
Qualificação profissional Melhorarando a
capacidade profissional para as
atividades de ensino, pesquisa e
extensão.
Aplicar conhecimento em saúde mental,
cidadania e educação.como
Aprimoramento profissional e Atender
demandas relacionais que interferem
diretamente no trabalho
Criar e participar de congresso na área
de Química com Apresentação de
trabalho e Apresentação de resultados
de projetos divulgando instituição
Entender sobre Química Ambiental para
Melhor qualificação para atender as
demandas do ensino, pesquisa e
extensão
Criar Melhoria no ensino e
aprendizagem dos alunos por meio de
atualização profissional sobre o tema
Recursos Florestais e Engenharia
Florestal
Aplicar instruções aos discentes e
familiares do campus IFAC Tarauacá,
tendo em vista que a maioria necessitam
de instruções sobre como acessar
políticas públicas.

2021

2022

2025

-

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Inovação

Não

Servidor Docente Eng. florestal- CTA

DIREN-CTA

Educação Formal

Presencial

PÓS DOUTORADO EM
BIOTECNOLOGIA OU
CONSERVAÇAO DE
RECURSOS NATURAIS

Maioria dos discente e familiares a
baixo da linha da pobreza,
necessitando de orientação para
acessar as políticas públicas

Serviço Social

Análise de problemas,
Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores Técnicos Administrativos/
Assistentes Social - CTA

DIREN/AES-CTA

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Serviço
Social (políticas públicas)

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Zoologia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor Docente áreas afins-CTA

DIREN-CTA

Curso, Evento

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar e Aprimorar técnicas de manejo
de abelhas com ferrão, trocar
informações com profissionais da área e
Produção de mel para que o Campus
conhecer novidades do mercado apícola
Tarauacá alcance destaque local
para aplicar a realidade de Tarauacá,
neste setor
Alcançar melhores resultados na
implementação do apiário no Campus
Tarauacá ( Zoologia
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Aplicar as principais características,
riscos e modelos de soluções de TIC
atualmente oferecidas em Nuvem p/
saber decidir em que circunstâncias
Alto custo na aquisição de
Serviços em nuvem é mais vantajoso
equipamentos
para o órgão público e especificar
corretamente a solução a ser
contratada, identificando melhor solução
de TI
Aplicar Conhecimento adquirido por
meio de capacitação de profissionais da
questoes relacionadas a
área de informática para a análise e
gerenciamento de equipe e de
gerência computacional nas empresas
projetos são carentes de técnicas
para Gerencia p/ melhor gerenciamento
de sistemas do ifac
Aplicar Conceitos iniciais aos
Os principais principais da instituição
Framework avançados da linguagem
(SIGs) foram desenvolvidos
para incluir habilidades de
utilizando esta linguagem e
desenvolvimento e customização de
demandam customizações que os
software baseados na linguagem java e
servidores, atualmente, não tem
diminuir gasto operacional com a
condições técnicas de atender.
manutenção de sistemas
Entender Fluência no idioma inglês e
desenvolver habilidades para
compreender, interpretar e cooperar no
As principais documentações, texto e
idioma inglês p/ Melhor compreensão e
pesquisas na área computacional
atuação profissional, domínio de
encontram-sem no idioma inglês.
conteúdos técnicos e contatos com
fornecedores estrangeiros e
colaborações.
Criar e Aplicar novas
metodologias/técnicas para melhoria de
técnicas ou metodologias obtendo
profissional mais capacitado e com visão
de negócio
Aplicar Conhecimento sobre
Capacidade de entender e aplicar os
telecomunicações a fim de facilitar nos
conceitos de telecomunicações,
processos de telefonia obtendo
devido ser um serviço que está
profissional capaz de realizar um
atribuído a TI, mas que não é
processo de contratação de telefonia
ensinado nos cursos específicos de
corretamente
Tecnologia
Aplicar conhecimento adquirido em
Cursos Ofertados pela CGU(
PROFOCO) para aperfeiçoamento na
atuação como ouvidor do IFAC

Administração Pública

Construção de Redes

Não

Servidores de TI dos campi e Reitoria

CORTIs dos
campi CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E TI REI

Curso

Distância

Governança de TI com
COBIT

Não

R$

12.000,00

Não possui Escola do
Governo

14

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores de TI - Analistas

COSIS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Gerenciamento Ágil de
projetos

Não

R$

900,00

Não possui Escola do
Governo

7

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores de TI - Analistas

COSiS/DSGTI/REI
TORIA

Curso

Distância

Formação completa na
linguagem JAVA

Não

R$

900,00

Não possui Escola do
Governo

7

Outras não especificadas

Uso de TIC

Não

Servidor da COSIS

cosis/dsgti

Experiência Prática

Presencial

Intercambio da Lingua
Inglesa

Não

R$

12.000,00

Não possui Escola do
Governo

1

Ciência da Computação

Uso de TIC

Não

Servidores da DSGTI

DSGTI e
coordenações

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Ciencia da
Computação/Informática
ou area correlata

Sim

Não possui Escola do
Governo

3

Ciência da Computação

Planejamento, Uso de TIC

Não

Curso

Distância

Conceitos básicos de
telecomunicações

Não possui Escola do
Governo

12

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

servidores que atuam na Ouvidoria

Ouvidoria/IFAC

Curso, Evento

Distância

CApacitação em
Ouvidoria

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

DSGTI /COSEG,
Técnicos de TI da Reitoria e unidades COSIN e CORTIs
dos campus

2021

2021

Não

R$

R$

-

3.000,00

Aplicar Normas e Técnicas para
elaboração de Termo de Referência
Para elaborar Termos de Referência
para Contratação de Bens e Serviços e
obter eficiência e cumprimento da lei.

Desvio em padrões que deviam ser
adotados na elaboração de termos de
referência.

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Sim

Servidores de todas as unidades do
IFAC (Reitoria e CAMPI)

ARINT, PROEX,
PROAD, DISGP,
CAMPI e
REITORIA ,

Experiência Prática

Distância

Curso Elaboração de
Termos de Referência
para Contratação de
Bens e Serviços

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Aplicar Normas e Técnicas
documentação e arquivo para conhecer
e compreender os procedimentos e
normas associados à documentação e
arquivo e aprimorar conhecimento e
obter eficiência nas atividades
administrativas

Desconhecimento de técnicas para o
devido arquivamento de documentos,
dificultando a consulta posterior a
eles.

Administração Pública

Organização da rotina

Sim

Servidores de todas as unidades
administrativas do IFAC ( Reitoria e
Campi)

Arint/
GABIN/DISGP/PR
OINP/PROEX/CA
MPI/REITORIA

Curso, Experiência
Prática

Distância

Treinamento sobre a
utilização e guarda dos
documentos

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Conhecimento limitado de maneiras
de alavancar a economia por meio da
aplicação de conhecimentos técnicos.

Economia

Gestão da qualidade

Não

Servidores que desenvolvem ações
voltadas à internacionalização, tanto
na Reitoria como nos Campi.

Arint e CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Conceitos de Comércio
Exterior, Legislação
Aduaneira e Câmbio

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Inclusão limitada de questões
humanitárias nas ações
internacionais propostas.

Direito

Outras não especificadas

Sim

Servidores que desenvolvem ações
voltadas à internacionalização, tanto
na Reitoria como nos Campi.

Arint e CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Direitos humanos

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

11

Aplicar Conhecimentos sobre Economia Expandir a perspectiva de aplicação
e Gestão do Setor Público para
das políticas públicas e aperfeiçoar a
fortalecer a base teórica na prática de
tomada de decisões junto aos demais
gestão pública.
segmentos da sociedade.

Administração Pública

Gerenciamento de
recursos

Não

Servidores que desenvolvem ações
voltadas à internacionalização, tanto
na Reitoria como nos Campi.

Arint e CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Economia e Gestão do
Setor Público

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Aplicar Processos e Práticas em
Acordos, termos, memorandos de
Relações Internacionais para otimizar o
entendimento e similtares
fluxo de trabalho junto a parceiros
subutilizados, sem atingir o seu
estrangeiros em termos de comunicação
máximo potencial devido à relativa
e elaboração de propostas de interesse
pouca experiência e
mútuo e Implementar propostas que
desconhecimento por parte de
abranjam direitos humanos, pobreza
servidores dos melhores processos e
global, meio ambiente, economia,
práticas para promover mais
globalização,
efetividade às aç

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores que desenvolvem ações
voltadas à internacionalização, tanto
na Reitoria como nos Campi.

Arint e CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Processos e Práticas em
Relações Internacionais

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

11

Ciência Política

Tomada de decisão

Sim

Servidores que desenvolvem ações
voltadas à internacionalização, tanto
na Reitoria como nos Campi.

Arint e CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA

Curso

Distância

Segurança Internacional
e Estudos Estratégicos

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

11

Entender sobre Comércio Exterior Legislação Aduaneira e Câmbio para
conhecer como as diferentes políticas
movimentam a economia de múltiplos
países. Após a ação, espera-se que o
servidor esteja apto a aplicar o
conhecimento adquirido em projetos
internacionais Aumentar a eficácia das
ações interna
Entender sobre Direitos Humanos para
entender as especificidades que regem
os direitos locais, nacionais e/ou
internacionais à liberdade de
pensamento, consciência e religião,
sustentados por preceitos de justiça e
paz e Aplicar fundamentos de direitos
humanos em novas propostas de
projetos internac

Analisar Segurança Internacional e
Estudos Estratégicos para propor ações
que atendam às necessidades de
cooperação internacional em momentos
de crise e aprimorar a tomada de
decisões, gerenciamento de crises,
inteligência e questões complexas de
segurança internacional.

Desconhecimento de estratégias
eficazes para lidar com situações de
emergência internacional junto a
parceiros estrangeiros
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Aplicar Normas e técnicas da linguagem
de Sinais para traduzir os editais em
linguagem de sinais e obter eficiência, e
cumprimento da lei de acessibilidade

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Comunicação interpessoal

Não

Servidores da PROEX

PROEX

Experiência Prática

Presencial

Curso em Libras ( Língua
Brasileira de Sinais)

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Aplicar conhecimento de melhores
metodologias a ser aplicado na
Administração pública p/ obter novos
conhecimentos para o desenvolvimento
das atividades laborais, agregando
qualidade no serviço.

-

Administração Pública

Gestão da qualidade

Não

Servidor(a) da PROEX

PROEX

Educação Formal

Presencial

Mestrado em
Administração

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Aplicar Técnicas pacote Office p/
capacitar os servidores a utilizar os
recursos básico/intermediário, avançado
do Office e aprimorar conhecimento e
obter eficiência nas atividades
administrativas

-

Administração Pública

Melhoria contínua de
processos

Não

Servidores da PROEX

PROEX

Curso, Experiência
Prática

Distância

Curso Pacote Oficce

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

9

Aplicar normas e Técnicas para
elaboração de Editais e assim aprimorar
conhecimento e obter eficiência nas
atividades administrativas

-

Administração Pública

Outras não especificadas

Não

Servidores da PROEX

PROEX

Curso, Experiência
Prática

Distância

Curso de elaboração de
editais

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

8

Sim

Servidores de Todas as unidades do
IFAC ( Reitoria e CAMPI)

PROEX, DISGP,
PROINP, Campi,
REITORIA

Curso, Experiência
Prática

Distância,
Presencial

Curso ou treinamento em
gerenciamento de
conflitos no ambiente de
trabalho

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

19

2021

Aplicar melhoria do clima organizacional
e consequentemente do desempenho
das equipes de trabalho aumentando
desempenho das equipes de trabalho

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Comunicação interpessoal,
Gestão do
desenvolvimento de
pessoas, Trabalho em
equipe

Aplicar novos conhecimentos agregando
qualidade as atividades laborais a partir
de qualificação profissional em
Educação Profissional (ProfEPT)

-

Educação

Gestão da qualidade

Não

Servidores da PROEX

proex

Educação Formal

Presencial

Mestrado em Educação
Profissional e
Tecnologica- PROFEPTIfac

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2

Aplicar novos conhecimentos agregando
qualidade as atividades laborais a partir
de qualificação profissional

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor(a) PROEX

PROEX

Educação Formal

Presencial

Doutorado em Ciência e
Matemática/ou Em Física

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

1

Aplicar novos conhecimentos agregando
qualidade as atividades laborais a partir
de qualificação profissional nível
Mestrado

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor(a) da PROEX

PROEX

Educação Formal

Presencial

Mestrado em educação
Profissional e
Tecnologica- PROFEPTIfac/Mestrado em
educação/Em informatica
ou Sistema

Aplicar conhecimentos e propor ações
de melhorias através da capacitação
agregando qualidade ao serviço público

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor(a) da PROEX

PROEX

Curso

Distância

Educação, Gestão
Publica, Informática
Geral, Administração

Aplicar conhecimento e propor ação
para melhoria dos serviços na
administração pública
Aplicar Atendimento a pessoas com
deficiência, Melhorar a capacidade de
atendimento à pessoa com deficiência e
Dificuldade e falta de habilidade no
desenvolvimento de ações inclusivas,
desenvolvimento de ações e
Cumprimento de legislação e normas
condutas que abordem a temática.
além de meta da Diretoria /e PDI
institucional.
Aplicar Relações interpessoais no
trabalho, Capacitar os servidores
estabelecendo o desenvolvimento de
Adoencimento e reclamação por
boas atitudes comportamentais e
parte de servidores de dificuldade nas
harmonia no ambiente de trabalho. A
relações do ambientes de trabalho,
Portaria Normativa Nº 03, de
incluindo falta de diálogo com
25/03/2013 prevê a mediação de
colegas e chefias
conflitos como prevenção para agravos
de doenças ocupacionais.
Entender as aposentadorias e pensões
Devido a Instituição ser nova e com
para gerir processos com mais
poucos servidores aposentados e
segurança na excucão de novas
com as mudança na legislação faz
aposentadorias e pensões que forem
necessário a capacitação.
surgindo.

Outras não especificadas

Gestão da qualidade

Não

Servidor(a) Proex

proex

Curso

Distância

Administração,Gestao
Pública, informática,
Idiomas

Curso

Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

2020

Sim

R$

-

Sim

200

Outras não especificadas

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - DISGP

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Psicologia

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

Servidores administrativos de todas
as unidades do IFAC nas diretorias
administrativas e pró-reitoria de
administração - DISGP

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Curso

Distância

-

0

Sim

R$

-

Sim

600

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Todos os servidores do DISGP E
COGEP´s, mas com prioridade ao
DECAF. - DISGP

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Presencial

Atualização e
treinamento de
aposentadoria e pensões.

2021

Sim

R$

-

Sim

6

Entender a Reposição ao erário ou
momento de inscrição em Divida Ativa
Para aprimorar os procedimentos que
estamos realizando no setor, se está de
acordo com a legislação e Ter
segurança e agilidade dos
procedimentos.

A unidade está em média com 40
processos em andamento.

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

SERVIDOR DO DECAF - DISGP

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Presencial

Treinamento atualização
e procedimentos de
reposição ao erário e
inscrições em Divida
Ativa.

2021

Sim

R$

-

Sim

1

Aplicar Técnicas Histológicas para
Microscopia de Luz para usufruto na
área acadêmica e pesquisa. curso: Pós
graduação em Ciência, Inovação e
Tecnologia para Amazônia.

Qualificação do ensino

Biologia Geral

Inovação

Sim

Docentes e TAES da área de Biologia
- CSM

CSM

Curso, Educação Formal

Híbrido

Biologia - Técnicas
Histológicas para
Microscopia de Luz

2021

Sim

R$

-

Não

20

Entender/ Aperfeiçoamento dos atos de
Admissão e demais legislação aplicadas
aos servidores públicos federais,
Aprimorar os procedimentos do setor
devido as mudanças relacionado a
pandemia e Ter segurança e agilidade
dos procedimentos de acordo com base
no trabalho remoto/informatica.

O setor lida com todos os atos
relacionado a movimentação de
Pessoas/estágiarios e Prof.
Substitutos.

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

SERVIDORES DA COCMV - DISGP

COCMV/DECAF/D
ISGP/REITORIA

Curso

Presencial

Atualização e
treinamento de atos de
admissão

2021

Não

Sim

4

Ofertar Cursos relacionados a Educação
a Distância.

Após a experiência em decorrência
da pandemia, fez-se necessário o
uso contínuo das ferramentas
tecnológicas e certamente esse uso
passará a ser mais recorrente.

Comunicação

Gerenciamento digital,
Inovação

Sim

Servidores CSM

CSM

Curso

Híbrido

Educação a distância

2021

Sim

Não

20
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R$

R$

2.000,00

-

Sheet1

Entender e aplicar Cursos de folha de
pagamento de servidores públicos com
base em legislação e prática para
Pelo setor tramita em média cerca de
Aprimorar os conhecimentos referente a
200 processos mensais.
folha de pagamento dos servidores
públicos federias, junto aos sistemas
SIAPE, Siapenet, SIGEPE.

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Servidores do DECAF - DISGP

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Distância,
Presencial

Atualização e
treinamento relacionados
aos sistemas SIAPE,
SIGEPE, Siapenet

2021

Não

R$

2.000,00

Sim

5

Entender as Licitação e contratos
públicos, Aprimorar conhecimentos
relacionado a contratos junto a
administração pública e Conhecer a
legislação para poder executar
atividades com segurança e agilidade

Considerando que somos técnicos
administtativos em educação,
podemos trabalhar em qualquer setor
administrativo, desta forma faz-se
necessário a capacitação de
servidores, tendo em vista mudanças
na legislação que trata de licitação e
contratos públicos

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Servidores do DECAF - DISGP

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Distância,
Presencial

Atualização e
treinamento na área de
licitação e contratos
administrativos

2021

Não

R$

2.000,00

Sim

5

Entender as Planilhas eletrônicas,
Confecção de planilhas eletrônicas de
modo a facilitar a execução de cálculos,
bem como o armazenamentos de dados
e informações relacionadas ao serviço
público e Ter segurança e agilidade dos
procedimentos.

Pelo fato de tramita no DECAF em
média cerca de 200 processos
mensais.

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Servidores do DECAF

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Distância,
Presencial

Atualização e
treinamento na área de
informática

2021

Não

R$

2.000,00

Sim

5

Entender as Atualizações de legislação
de pessoal e em processo administrativo
para Aprimorar conhecimentos das
legislações relacionadas aos servidores
públicos e também a administração
pública e Conhecer a legislação para
poder executar atividades com
segurança e agilidade.

O setor lida com todos os atos
relacionado a ingresso,
movimentação, ascenção de
servidores públicos

Administração Pública

Gestão da qualidade

Sim

Servidores do DECAF - DISGP

DECAF/DISGP/RE
ITORIA

Curso

Distância,
Presencial

Atualização legislativa
(Direito Constitucional,
Administrativo,
legislações relacionadas
aos servidores públicos
federais, etc)

2021

Não

R$

2.000,00

Sim

5

Aplica a utilização de ferramentas da
Tecnologia da Informação já disponíveis,
mantendo um nível de atualização
consistente com os mais recentes
desenvolvimentos. Será possível
conciliar a inovação tecnológica com a
relação ensino-aprendizado. Neste
momento em que tudo

A condição de excepcionalidade e a
necessidade do ensino mediado por
tecnologias digitais.

Ciência da Computação

Gerenciamento digital

Sim

Servidores CSM

CSM

Curso

Híbrido

O Computador e as
Novas Ferramentas
Multimídia na Sala de
Aula (280 horas)

2021

Sim

R$

-

Não

20

Desenvolver habilidades para dar aula
de ciências/biologia, através da
abordagem de temas como as
concepções epistemológicas, o estudo
da ecologia, a aula de laboratório, entre
outros assuntos relevantes.

Qualificação do Servidor da Área

Biologia Geral

Gestão da qualidade

Sim

Docentes

CAMPI

Curso

Presencial

Didática das Ciências
Naturais ( Carga horária
de 280 horas)

2021

Sim

R$

-

Não

4

Aplicar conhecimento adquirido, por
meio de parcerias com Programas
patrocinados pelo EUA ( SUSI FOR
SCHOLARES e SUSI FOR
SECONDARY EDUCATORS) para
participação em programas acadêmicos,
Cursos de curta duração e programas
de pós-graduação para desenvolvimento
de servidores do IFAC

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional, Gestão do
desenvolvimento de
pessoas, Inovação,
Relações institucionais

Não

Docentes e Técnicos Administrativos
do IFAC

Todas as
unidades do IFAC

Curso, Evento,
Experiência Prática,
Outro Tipo não
Especificado

Híbrido

Intercâmbio

Sim

R$

-

Não

5

Entender sobre as alterações na
legislação previdenciária, aposentadorias
e pensões para melhor aplicar o
conhecimento nos processos afins,
realizados pelos servidores que tratam
diretamente da área na instituição.

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Gestão do
desenvolvimento de
pessoas, Outras não
especificadas,
Resolutividade

Não

Docentes e TAES que atuam na área

DISGP e CAMPIs

Curso, Experiência
Prática

Distância

-

Não

Não possui Escola do
Governo

10

Para atuar na pesquisa e na produção
de novos conhecimentos nas áreas de
Educação em Ciências e de Educação
Matemática, contribuindo para o
desenvolvimento sustentável da Região
Amazônica

Qualificar seus
servidores para fortalecer a pesquisa
e os grupos de pesquisa da
Instituição (PDI-2020/2024)

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Professor de Matemática da
Educação Básica, Técnica e
Tecnológica -EBTT

DIREN-CRB,
DIRGE-CRB,
COSMA-CRB

Educação Formal

Presencial

Curso de Doutorado do
Programa de PósGraduação em
Educação em Ciências e
Matemática –
PPGECEM, da Rede
Amazônica de Educação
em Ciências – REAMEC

2022

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar melhorias no direcionamento das
produções de conteúdo de mídia positiva
e gerenciamento de crise nas redes
sociais para contribuir com eficiência e
ter uma comunicação efetiva com público

-

Comunicação

Comunicação efetiva,
Construção de Redes

Não

Servidores que atuam na área de
comunicação

DSCOM
/REITORIA/
CAMPI

Curso, Evento

Distância, Híbrido,
Presencial

Gerenciamento de Mídias
Sociais para Órgãos
Públicos

2021

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Criar programas que atendam às
especificações requeridas pelos
usuários de maneira facilitada

Índice de reprovação elevado nos
primeiros anos/períodos dos cursos e
quantitativo baixo de alunos em
turmas finais dos cursos

Ciência da Computação

Resolução de problemas

Sim

Docentes do IFAC de Campi que
possuam cursos da área de
computação e seus alunos

DIREN CRB/CSM

Experiência Prática

Presencial

Estratégias para o ensino
de programação focadas
em alunos com
dificuldades

Sim

R$

-

Não

10

-

Comunicação

Comunicação efetiva,
Melhoria contínua de
processos, Outras não
especificadas, Relações
institucionais

Não

Servidores que atuam na área de
comunicação do IFAC

DSCOM/REITORI
A/CAMPI

Curso, Evento

Distância, Híbrido,
Presencial

Jornalismo de Dados

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

5

Qualificar seus servidores para
fortalecer o Ensino, a Pesquisa e a
Extensão (PDI 2020-2024)

Administração Pública

Resolução de problemas

Sim

Docentes

DIRAI CBS/CRB/
CTA/CCS/CSM/C
XA E
PROAD/REITORI
A

Educação Formal

Presencial

Mestre em Educação
Profissional e Tecnológica

Sim

R$

-

Sim

1

-

Comunicação

Relações institucionais,
Uso de TIC

Não

Servidores que atuam na área de
comunicação do IFAC

DSCOM/REITORI
A/CAMPI

Curso, Evento

Distância, Híbrido,
Presencial

Estratégias de Redação
em Áudio e Voz

Não possui Escola do
Governo

5

Entender e Divulgar de forma assertiva
os dados da instituição com objetivo de
ampliar a divulgação das ações
desenvolvidas e reforçar o contato com
a imprensa
Busca por técnicas, aprendizados e
novos conhecimentos úteis às ações
rotineiras de Docência no IFAC,
alcançando qualidade no Ensino,
Pesquisa e Extensão.
Aplicar o conhecimento para Ampliar as
estratégias de divulgação de notícias
utilizando recursos de áudio e voz
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2021

Não

R$

R$

2.375,52

500,00

Sheet1

Aplicar e Atualizar a escrita de textos
para melhor divulgação nos meios de
comunicação internos e externos

-

Comunicação

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores que atuam na área de
comunicação IFAC

DSCOM/REITORI
A/CAMPI

Curso, Evento

Distância, Híbrido,
Presencial

Gêneros e Estilos
Textuais para Jornalismo

Entender/aperfeiçoar conhecimentos na
área de programação C/Phyton para
programação aplicada. Impacto direto na
formação dos alunos, quanto
desenvolvimento de habilidades e
competências relacionadas ao uso de
novas tecnologias digitais.

Necessidade de se adequar as
demandas do setor de educação 4.0
e indústria 4.0

Engenharia Elétrica

Resolução de problemas

Sim

Docentes

CRB/IFAC

Curso

Distância

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional, Melhoria
contínua de processos

Sim

Servidores da IFAC que atuam
diretamente com o assunto em setor

COPAR/REITORI
A/CAMPI

-

Distância

Sistema Eletrônico de
Informações - SEI!
ADMINISTRAR

Educação

Outras não especificadas

Sim

Docente

CRB/IFAC

Educação Formal

Presencial

-

Aplicar conhecimentos adquiridos para
parametrizar, configurar e administrar o
Sistema Eletrônico de Informações
(SEI), com Atualização dos códigos de
classificação de documentos.

aprimorar o conhecimento na área de
ensino e também nas atividades do
profept e nos curso técnicos e superior

Atualização dos códigos de
classificação de documentos que se
encontram desatualizados, visto que
o CONARQ e o Arquivo Nacional
lançaram um novo documento
contendo Código de Classificação de
Documentos e a Tabela de
Temporalidade
as técnicas e tecnologias utilizadas
em sala de aula poderão ser
aprimoradas e/ou melhoradas de
forma aos alunos terem maior
interesse em aprender

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

10

Sim

R$

-

Não

1

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

4

2022

Sim

R$

-

Não

1

2021

aprimorar o conhecimento na minha
área de formação, na área da pósgraduação e na área de meio ambiente

com o conhecimento adquirido
poderá ser aprimoradas as aulas,
pesquisa e extensão

Engenharia Agrícola

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes

CRB/IFAC

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

aprimorar o conhecimento na minha
área de formação, na área da pósgraduação e na área de meio ambiente

com o conhecimento adquirido
poderá ser aprimoradas as aulas,
pesquisa e extensão

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docente

CRB/IFAC

Curso

Distância

-

2022

Sim

R$

-

Não

1

aprimorar o conhecimento na área de
ensino e também nas atividades do
profept e nos curso técnicos e superior

As técnicas e tecnologias utilizadas
em sala de aula poderão ser
aprimoradas e/ou melhoradas de
forma aos alunos terem maior
interesse em aprender

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes

CRB/IFAC

Curso

Distância

-

2022

Sim

R$

-

Não

1

Criar e propor melhorias referentes a
pesquisas quanto a administração
pública em busca de maior eficiência na
instituição por meio de educação formalmestrado

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidor campus CTA

DIREN -CTA

Educação Formal

Híbrido

Mestrado em
Administração Pública

2023

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

1

Normas de Educação Profissional,
Técnológia e Básica e conhecimentos
uteis à ações rotineiras do IFAC para
produzir documentos, relatórios e
estudos, bem como propor soluções a
eventuais problemas de forma resolutiva.

Capacitar seus servidores para
fortalecer o ensino, a pesquisa e a
extensão (PDI 2020-2024)

Educação

Resolução de problemas

Sim

Técnico Administrativo em Educação

CRB/IFAC

Curso, Educação Formal

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

Entender sobre procedimentos para
melhorar processos institucionais e
obter qualidade e agilidade nas
demandas administrativas do serviço
público

-

Administração Pública

Comunicação efetiva,
Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores do IFAC (Taes e
docentes) COGEP/
CTA/CXA/CCS/CRB/CSM/CBS/Reitor CAMPI/REITORIA
ia

Curso, Evento,
Experiência Prática

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Aplicar conhecimentos em
administração pública para
aprimoramento do conhecimento para
melhor desempenho no Serviço Público

-

Administração Pública

Gestão da qualidade

Não

Servidores -CTA

Todas as
unidades CTA

Curso, Evento,
Experiência Prática

Distância

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

40

Criar trabalhos para apresentação de
conteúdos para congressos com
resultados de projetos na área de
agronomia com ampla divulgação de
atividades de pesquisas desenvolvidas
no âmbito do IFAC

-

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores IFAC em áreas afins

DIREN- CTA e
CAMPI

Evento

Presencial

Congresso Brasileiro de
Ciência do Solo

2021

Não

Não possui Escola do
Governo

1

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Servidores

COADM - CBS

Curso

Distância

Secretariado Escolar

2021

Sim

R$

-

Sim

2

Ampliar os conhecimentos sobre registro Melhorar os fluxos e serviços ajuda a
de ponto, atas de reuniões e eventos
ter uma melhor noção sobre o tema,
diversos, livros de protocolo, de ofício,
auxiliando assim o trabalho
entre outros afazeres administrativos.
desenvolvido.

R$

1.000,00

Desenvolver projetos de paisagismo, na
implantação e manutenção de espaços
livres, desde pequenos jardins até
grandes áreas de intervenção.

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Agronomia

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Docentes e discentes do IFAC
campus CBS

DIREN/CBS

Educação Formal

Híbrido

Paisagismo

2021

Sim

R$

-

Não

1

Desenvolver pesquisar relacionadas ao
Monitoramento Ambiental e
Recuperação de Solos Agrícolas e Área
Degradadas, visando o estudo da
recuperação e mitigação de áreas
degradadas, no sentido edáfico bem
como dos seus recursos hídricos, a fim
de proporcionar o manejo adequado...

Qualificação do corpo docente;
melhoria no processo ensinoaprendizagem; melhor conceito dos
cursos técnicos e superiores

Recursos Florestais e
Engenharia Florestal

Contribuição técnicoprofissional

Não

Docentes

CBS

Educação Formal

Presencial

Pós-Graduação em
Engenharia Agrícola e/ou
Engenharia Ambiental

2022

Sim

R$

-

Não

1

Linguística

Outras não especificadas

Sim

servidores

CBS

Curso

Híbrido

-

2022

Sim

R$

-

Não

1

Zootecnia

Gestão da qualidade

Não

servidores

CBS

Evento

Presencial

-

2021

Sim

R$

-

Não

1

Atualizar, compreender e integrar novos
Desenvolvimento de futuras ações e
conhecimentos voltados à área de língua
projetos que busquem a qualidade
espanhola, para contribuir ainda mais no
das relações escolares e do processo
conhecimento para ensino, pesquisa e
de ensino-aprendizagem
extensão
Desenvolver novas habilidades no
Ensino, Pesquisa e Extensão aplicáveis
aos Cursos de Técnico em
Evolução e formação profissional
Agropecuária, Meio Ambiente e
Tecnologia em Agroecologia.
Auxiliar no desenvolvimento de
pesquisas na área das ciências agrárias.

Qualificação e inserção de TAE na
elaboração e execução de projetos.

Zootecnia

Contribuição técnicoprofissional

Não

servidor

CBS

Educação Formal

Presencial

Pós-Graduação em
Produção Animal e
Vegetal

2022

Sim

R$

-

Não

1

Aplicar Pesquisa de Clima
Organizacional e Embasar a construção
da Pesquisa de Clima no âmbito do IFAC

Necessidade elencada no PDI e
Planejamento estratégico do IFAC

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Sim

Membros do GT

IFAC

Curso

Distância

-

2021

Sim

R$

-

Sim

16
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Analise processual de afastamentos e
demais concessões para capacitação e
qualificação de acordo com Edição do
Decreto 9991/2019 e IN 21/2021 e nova
normativa de capacitação

Realizar a análise processual de
forma mais rápida, correta e
embasada

Administração Pública

Gestão do
desenvolvimento de
pessoas

Sim

servidores, COGEP' e substitutos

DISGP/Campi

Curso

Distância

-

Aplicar conhecimentos adquiridos por
meio de ações de desenvolvimento
realizadas como Licença para
capacitação, conforme classificação de
Edital 01/2021/DISGP/REITORIAExercício 2021

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores do IFAC ( Docentes e
TAEs)

Reitoria e CAMPI

Curso, Educação
Formal, Evento, Outro
Tipo não Especificado

Distância, Híbrido,
Presencial

Aplicar os conhecimentos adquridos por
meio da educação formal, nível
mestrado, doutorado e pós doutorado
para melhorar o índice de qualificação
dos docentes classificados no EDITAL
Nº 02/2021/DISGP-REITORIA - Seleção
classificatória de docentes para
afastamento integral

-

Educação

Outras não especificadas

Não

Docentes do IFAC

Campi IFAC

Educação Formal

Aplicar os conhecimentos adquridos por
meio da educação formal, nível
mestrado, doutorado e pós doutorado
para melhorar o índice de qualificação
dos Téc. Administrativos classificados
no EDITAL Nº
02/2020/DISGP/PROINP/CIS, referente
a seleção classificatória dos Técnicos
Administrativos em Educação.

-

Administração Pública

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores do IFAC- TAES

Reitoria e Campi

Aplicar novos conhecimentos agregando
qualidade as atividades laborais a partir
de qualificação profissional em
Educação Profissional (ProfEPT)

-

Educação

Contribuição técnicoprofissional

Não

Servidores Docentes e TAES do IFAC

Reitoria e CAMPI
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2021

Sim

R$

-

Sim

13

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Distância, Híbrido,
Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Educação Formal

Distância, Híbrido,
Presencial

-

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

Curso, Educação
Formal, Outro Tipo não
Especificado

Distância, Híbrido,
Presencial

PROFEPT

Sim

R$

-

Não possui Escola do
Governo

30

