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Em que consiste? 

O Plano  propõe o fortalecimento e 
aprimoramento das competências do 
servidor público para atuar, promover e 
proporcionar o desenvolvimento de 
trabalhos com qualidade, atendendo às 
demandas e propiciando um diferencial 
no serviço prestado à sociedade no 
âmbito da Rede EPT. 
 



 
A quem se destina? 
 
• Ao servidor Docentes EBTT e Técnico-

Administrativos em Educação  da Rede 
Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica. 

 



  Qual a Estrutura do Plano? 
O Plano  está estruturado nos seguintes Programas e respectivos Projetos: 

• Programa de Capacitação Profissional:  
•Cursos de curta duração (até 200h) 

• Recepção de Docentes e Técnico-Administrativos – (Iniciação ao Serviço Público); 

• Formação geral – (Capacitar o servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao seu 

ambiente organizacional); e 
• Capacitação técnica (Preparar os servidores para o desenvolvimento de atividades de gestão 

em funções de média gerência e aulas práticas). 

• Programa de Formação Gerencial (Capacitar os gestores dos IF para a utilização de conceitos e 
ferramentas nas áreas de desenvolvimento gerencial de forma que possam a utilização de conceitos e 

ferramentas de forma que possam contribuir para o aperfeiçoamento dos processos de gestão), dividida 
em dois eixos:  

• Desenvolvimento gerencial: 
• Administrativo 
• Educacional 

• Formação de Gestores 
•  Programa de Qualificação (Educação Formal) 

•Técnico Profissionalizante para TAE 
•Graduação para TAE 
•Pós-Graduação (lato e stricto sensu) 



 

Programa de Capacitação Profissional  

 Desenvolver competências técnicas e 
comportamentais específicas à atuação do 
servidor e à sua formação geral para atuar nas 
Instituições da Rede EPT 

 Possibilitar a formação geral comum 
aos servidores para a atuação na Rede, 
independente do cargo. 

 Capacitar o servidor para o 
desempenho de atividades vinculadas 
ao seu ambiente organizacional. 

 Preparar os servidores para o 
desenvolvimento de atividades de 
gestão em funções de média gerência. 

 Proporcionar o desenvolvimento 
profissional continuado do servidor 

Objetivos Gerais   

Objetivos Específicos  



 

Programa de Capacitação Profissional  

 PRONATEC – Serviços Públicos 
 
 Parceria com instituições da própria Rede e 

das Escolas de Governo 
 
 SETEC e Institutos – (ex. Aulas Práticas) 

 

Canais de Operacionalização  



 

Programa de Capacitação Profissional 

Ações em Andamento:    

Pronatec Serviços Públicos  
apresentação de demanda de 8.000 vagas para 
2016. 



 

Programa de Formação Gerencial 

Capacitar os gestores dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia – IF para a 
utilização de conceitos e ferramentas nas áreas 
de desenvolvimento gerencial de forma que 
possam contribuir para o aperfeiçoamento dos 
processos de gestão e para o cumprimento da 
missão das referidas organizações, frente ao 
desafio de recolocar a questão da educação 
profissional na pauta da construção do modelo 
de desenvolvimento brasileiro. 

Objetivos    



 

Programa de Formação Gerencial 

Desenvolvimento gerencial: 
Administrativo – voltado aos reitores, pró-
reitores, diretores sistêmicos, diretores-
gerais, diretores administrativos e de 
ensino; 
Educacional – voltado aos diretores de 
ensino. 

 

Sua estrutura contempla dois eixos:    

Formação de Gestores – voltado aos servidores 
que participaram do Programa de Capacitação, 
nos cursos de Formação para média gerência. 
 



 

Programa de Formação Gerencial 

Ações em Andamento:    

Capacitação de Gestores - ENAP: 
Capacitação de 200 gestores da Rede 
Federal  

 



 

Programa de Qualificação 

Implantar ações que possibilitem o aumento do 
nível de qualificação dos servidores da Rede. 

 Levantar necessidade de qualificação dos 
servidores. 

 Estabelecer convênios com instituições de 
ensino; a fim de possibilitar o ingresso dos 
servidores em cursos de nível técnico 
profissionalizante, de graduação e pós-
graduação (lato e strictu sensu). 

 Incentivar a oferta cursos de especialização 
em Educação  Profissional e Tecnológica 
através da modalidade de educação à 
distância.  

Objetivos Gerais   

Objetivos Específicos  



 

Programa de Qualificação 

Curso de Pós-Graduação lato sensu em Formação 
Pedagógica para Docência na Educação 
Profissional e Tecnológica  - Chamada realizada 
em 2015. 
 
Objetivo: Curso realizado para integrar o 
Programa de Recepção Docente, previsto para a 
conclusão do estágio probatório, nos termos do 
art. 24 da Lei nº 12.772, de 2012. 

Em andamento  

 
Edital CAPES/UAB  -      2.000 graduação  
Edital será publicado    2.000 especialização 
 

Em andamento  



 

Programa de Qualificação 

Ações em Andamento   

• Mestrado Profissional em Educação -  
UNB 25 (vinte e cinco) vagas de 2014 a 
2015. 

• Mestrado Profissional em Gestão Pública -  
UNB 20 (vinte) vagas de 2014 a 2015. 

 
• 123 (cento e vinte e três) vagas Mestrado 

Profissional – em Tecnologia da 
Informação – UFPE de 2014 a 2016 

 
• Prodoutoral:  100 bolsas disponibilizadas 

para a Rede Federal  
 

 
 


