
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MARANHÃO

Conselho Diretor - Campus São Raimundo das Mangabeiras

RESOLUÇÃO Nº 12/2019 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2019

Dispõe sobre o Plano de

Desenvolvimento de Pessoas, do

IFMA - Campus São Raimundo das

Mangabeiras

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO MARANHÃO, CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, no uso de suas atribuições consagradas na

Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na Portaria Reitoria N° 5.481 de 15 de

setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 16 de setembro de 2018; e,

Considerando a  decisão do Plenário deste Conselho Diretor na 2ª Reunião Ordinária de 05 de dezembro de 2019;

Considerando o que consta no processo n° 23249.106051.2019-55.

 RESOLVE

Art.1º. APROVAR o Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) do Instituto Federal de Educação, Ciência e

Tecnologia do Maranhão, Campus Bacabal, conforme documento em Anexo. 

Art. 2º. A execução do PDP ficará condicionada à sua aprovação pelo órgão central do SIPEC. 

Art. 3°. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura.

(assinado eletronicamente)

Jânio Fernandes e Silva

Presidente do CONDIR/SRM
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HOMOLOGAÇÃO

O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA

DO MARANHÃO, CAMPUS SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, no uso de suas atribuições consagradas na

Resolução CONSUP N° 124, de 10 de dezembro de 2018, com base na Portaria Reitoria N° 5.481 de 15 de

setembro de 2016, publicado no D.O.U. de 16 de setembro de 2018; e, 

Considerando a decisão do Plenário deste Conselho Diretor na 2ª Reunião Ordinária de 05 de dezembro de 2019; 

Considerando o que consta no processo n° 23249.106051.2019-55.

RESOLVE

HOMOLOGAR a Resolução N° 12, de 18 de dezembro de 2019, que aprovou o Plano de Desenvolvimento de

Pessoas do Campus São Raimundo das Mangabeiras.

18/12/2019 09:43:13

(assinado eletronicamente)

Jânio Fernandes e Silva

Presidente do CONDIR/SRM
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1 APRESENTAÇÃO 

O PDP do IFMA visa atender às determinações: a) do Decreto 9.991/2019, de 

28 de agosto de 2019, da Presidência da República, que dispõe sobre a Política Nacional 

de Desenvolvimento de Pessoas da administração pública federal direta, autárquica e 

fundacional e regulamenta dispositivos da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, 

quanto a licenças e afastamentos para ações de desenvolvimento; b) da Instrução 

Normativa Nº 201, de 11 de setembro de 2019, da Secretaria de Gestão e Desempenho 

Pessoal do Ministério da Economia, que dispõe sobre os critérios e procedimentos 

específicos para a implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas, 

de que trata o Decreto nº 9.991, pelos órgãos integrantes do Sistema de Pessoal Civil da 

Administração Federal – SIPEC. 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas do IFMA corresponde a um 

planejamento e sua execução dependerá de: análise técnica e aprovação do SIPEC; e 

disponibilidade orçamentária. 

O PNDP é composto por: Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP; 

relatório anual de execução do PDP; Plano Consolidado de Ações de Desenvolvimento; 

relatório consolidado de execução do PDP; modelos, metodologia, ferramentas 

informatizadas e trilhas de desenvolvimento. 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas – PDP será elaborado anualmente 

com registro das necessidades de desenvolvimento dos servidores do IFMA e das ações 

planejadas para atendê-las que serão executadas no ano seguinte ao do planejamento. 

O  PDP  2020  do  Instituto  Federal  de  Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras, é resultado de uma elaboração 

conjunta com a contribuição dos servidores. 

Com o objetivo de desenvolver as competências institucionais por meio do 

desenvolvimento das competências individuais, este PDP engloba ações de capacitação 

presenciais, semipresenciais e a distância, bem como apresenta as competências que 

orientam o programa de qualificação institucional no âmbito da educação formal, a fim 

de contemplar as categorias de servidores técnico-administrativo, docentes e gestores. 

Além disso, as demandas específicas serão incluídas no decorrer do ano, de acordo com a 

necessidade da instituição. 
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2 PERFIL DOS SERVIDORES 

O Instituto Federal do Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras 

possui no seu quadro um total de 112 servidores, dentre estes 107 (cento e sete) 

servidores efetivo (95,5%) e 5 (cinco) temporários (4,5%). 

 

2.1 Titulação do Corpo Docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Titulação do Corpo Técnico Administrativo 

 

  

 

Doutorado 14; 22,6%

Mestrado 28; 45,2%

Especialista 13; 20,1%

Graduado 7; 11,3%

Mestrado 2; 4%

Especialista 16; 32%

Graduado 23; 46%

Médio 9; 18%
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3 METODOLOGIA 

O Plano de Desenvolvimento de Pessoas do Instituto Federal do Maranhão, 

Campus São Raimundo das Mangabeiras foi apresentado durante uma reunião, na qual 

foram convocados todos os servidores, onde foram discutidos os principais pontos. A 

elaboração do PDP foi feita por meio do Sistema Único de Administração Pública 

(SUAP), cada servidor apresentou sua demanda de forma individual e de acordo com a 

necessidade. As demandas recebidas foram analisadas pela comissão interna do Campus, 

e serão analisadas pelo Conselho Diretor, homologadas pela Reitoria e encaminhadas 

para o órgão central do SIPEC. 

Para construção do PDP 2020 foram recebidos 114 questionários de ações de 

desenvolvimento, das quais 11 foram indeferidas pela comissão local. 

 

4 CLASSIFICAÇÃO DAS DEMANDAS 

4.1 Tipo de Submissão  

• Individual: são necessidades cadastradas pelos servidores que atendam às 

demandas individuais com foco nos objetivos estratégicos do IFMA. 

• Institucional: são necessidades cadastradas pelos gestores que atendam às 

demandas coletivas com foco nos objetivos estratégicos do IFMA.  

 

4.2 Áreas Estratégicas  

As ações foram classificadas em 5 (cinco) áreas estratégicas: ensino, pesquisa, 

extensão, administração e desenvolvimento institucional.  

 

4.3 Áreas Temáticas  

Os demandantes classificaram suas demandas em uma das áreas temáticas a 

seguir: Área Finalística (Ensino); Área Finalística (Pesquisa); Área Finalística (Extensão); 

Gestão, organização e inovação institucional; Planejamento e orçamento; Serviços gerais 

(logística); Documentação e Arquivo; Custos; Administração financeira; Contabilidade; 

Gestão de pessoas; Tecnologia da Informação e comunicação; Controle Interno; 

Ouvidoria; Transparência e controle social; Correição; Comunicação; Ética.  
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4.4 Transversalidade 

A ação listada é ou não transversal (comum) às unidades do IFMA.   

 

4.5 Competência associada  

É a competências com maior potencial para atender à necessidade 

apresentada. As opções para seleção pelo demandante foram: Articulação, Autocontrole, 

Autocrítica, Comunicação eficaz, Condução de mudanças, Condução de equipes, 

Delegação, Desenvolvimento de equipes, Devolutiva (feedback), Empatia, Engajamento 

(inspirar pessoas), Flexibilidade, Gerenciamento de equipes, Gestão de conflitos, 

Inovação, Negociação, Orientação por resultados, Processo decisório, Relacionamento 

interpessoal, Representação institucional, Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Técnica/específica do cargo, Normativa/legal, Aplicativos e sistemas, Visão sistêmica, 

Saúde e segurança do trabalho, Sustentabilidade e Outras.  

 

4.6 Enfoque do desenvolvimento  

• aprimoramento técnico: quando o foco é o aprendizado relacionado a um 

instrumento, uma técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, etc.  

• educação formal: ensino fundamental, médio, graduação, pós-graduação, 

etc.  

• comportamental, gerencial ou liderança: quando o foco é o aprimoramento 

de uma ou mais características comportamentais ou gerenciais.  

• ingresso no serviço público: quando o foco da aprendizagem é relacionado 

ao ingresso na carreira visando ter informações relativas ao IFMA, código de ética, 

manual do servidor, legislações específicas, dentre outros. 

• preparação para aposentadoria: quando o foco da aprendizagem é 

relacionado a preparação do servidor para a aposentadoria.  

• atividade de extensão: quando o foco é o aprendizado ou aprimoramento de 

uma competência ou característica, mas cuja aplicação no trabalho não é imediata. 
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4.7 Tipo de aprendizagem  

• aprendizagem prática: pode compreender a aprendizagem em serviço ou 

um estudo em grupo.  

 

• educação formal: contempla os ensinos fundamental, médio, médio 

profissionalizante, superior, aperfeiçoamento, especialização, mestrado, doutorado e 

pós-doutorado.  

• evento de capacitação: pode ser um curso, oficina, palestra, seminário, 

fórum, congresso, conferência, palestra, workshop, simpósio, semana, jornada, 

convenção, colóquio, dentre outras modalidades similares de eventos. 

 

5 MODALIDADE 

Presencial, à distância ou semipresencial e não definido. 

 

6 PÚBLICO-ALVO 

Todos os servidores (professores e técnicos) do Instituto Federal do 

Maranhão, Campus São Raimundo das Mangabeiras. 
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7 AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO 

7.1 Área Estratégica: Administração 

A) Individuais 

 

 

 

1. Como chefe de gabinete preciso aprimorar meus conhecimentos 

Área Temática Comunicação 

Objeto Temático Comunicação pública 

Ação Transversal   

Competência Associada Articulação, Autocontrole, Autocrítica, 

Comunicação eficaz, Desenvolvimento de equipes, 

Engajamento (inspirar pessoas), Flexibilidade, 

Gerenciamento de equipes, Negociação, 

Relacionamento interpessoal, Representação 

institucional, Saúde e segurança do trabalho, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 194 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 9.000,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Não definido 

2. Melhorar e ampliar os conhecimentos, para tanto, seria necessário à oferta de curso de 

mestrado dentro da Instituição para os servidores Técnicos Administrativos 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Relacionamento interpessoal, Saúde e segurança do 

trabalho, Sustentabilidade 

Carga horária prevista 600 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 
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3. Aprimorar os conhecimentos dentro da área de saúde, tendo em vista que sou 

concursada como Técnica em Enfermagem, 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Atenção à saúde 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocontrole, Comunicação eficaz, Inovação, 

Relacionamento interpessoal, Saúde e segurança do 

trabalho, Sustentabilidade, Técnica/específica do 

cargo 

Carga horária prevista 358 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 8.100,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 

4. Ampliar conhecimentos para tramitação de processos relacionados à Gestão de Pessoas, 

devido a grande demanda e variedade de processos dirigidos a esta Coordenadoria. 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Monitoramento de documentos e processos 

relacionados a gestão de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Inovação, Normativa/legal 

Carga horária prevista 60 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 950,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 

5. Capacitação para melhor desenvolvimento do cargo de gestor patrimonial do Campus, 

Área Temática Área Gerencial 

Objeto Temático Outros (Gerencial) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Normativa/legal, Sustentabilidade, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 5.000,00 
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6. Capacitação para crescimento profissional,  

Área Temática Área Gerencial 

Objeto Temático Outros (Gerencial) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Devolutiva (feedback), Processo decisório, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 600 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 

7. Adquirir conhecimento na área do ensino superior para atender as demandas dos cursos 

superiores do campus que estou lotada, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Desenvolvimento de equipes, 

Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Gerenciamento de equipes, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 0 

Ônus Sem ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Não definido 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, 

uma técnica, metodologia, ferramenta, 

norma, sistema, etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 
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8. Atuo como Tradutor Intérprete de Língua de Sinais, e vejo a necessidade de está mais 

bem qualificado com os novos modelos de Ensino e/ou Técnica de atuação na área de 

Educação Inclusiva e Especial. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico sobre as áreas da educação 

inclusiva, por exemplo: Educação Especial, 

LGBTIQI+, indígena, quilombola, população 

tradicional, do/no campo 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Comunicação eficaz, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 

Carga horária prevista 120 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 430,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 

9. Ampliar meus conhecimentos e manter-me sempre atualizado quanto a  consolidação de 

informações no tocante a programação financeira e a execução orçamentária e financeira 

que perpetuam nas instituições da Administração Pública, 

Área Temática Administração Financeira 

Objeto Temático Edição de normas sobre a programação financeira e 

a execução orçamentária e financeira 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Processo decisório, 

Técnica/específica do cargo, Visão sistêmica 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 
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10. Melhorias nas formas de instrução dos processos, acompanhamento do fluxo e 

conclusões. 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Monitoramento de documentos e processos 

relacionados a gestão de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Normativa/legal, Visão sistêmica 

Carga horária prevista 20 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 1.200,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade À distância 

11. Necessidades de treinamento para gerenciar pessoas e planejar desenvolvimento de 

pessoal conforme as necessidades surgidas 

Área Temática Área Gerencial 

Objeto Temático Gerenciamento de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Empatia, 

Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de 

equipes, Gestão de conflitos, Negociação, 

Normativa/legal, Orientação por resultados, 

Relacionamento interpessoal, Saúde e segurança do 

trabalho 

Carga horária prevista 480 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Comportamental, gerencial ou liderança: Quando o 

foco é o aprimoramento de uma ou mais 

características comportamentais ou gerenciais, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade À distância 
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12. Gerenciamento e controle sobre a movimentação de pessoas dentro da unidade de 

lotação e os cedidos em exercício provisório; Gestão de conflitos, desenvolvimento de 

equipes e relacionamento interpessoal, 

Área Temática Área Gerencial 

Objeto Temático Gerenciamento de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Comunicação 

eficaz, Condução de equipes, Desenvolvimento de 

equipes, Empatia, Engajamento (inspirar pessoas), 

Gerenciamento de equipes, Gestão de conflitos, 

Relacionamento interpessoal, Saúde e segurança do 

trabalho, Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 1.750,00 

Enfoque do Desenvolvimento Comportamental, gerencial ou liderança: Quando o 

foco é o aprimoramento de uma ou mais 

características comportamentais ou gerenciais, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Não definido 

13. Ampliar os conhecimentos por meio de estudos e pesquisa na área de planejamento e 

gestão envolvendo de preferência políticas públicas voltadas para educação e para o 

desenvolvimento socioeconômico regional e local, 

Área Temática Planejamento e Orçamento 

Objeto Temático Realização de estudos e pesquisas socioeconômicas 

e análises de políticas públicas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Inovação, Sustentabilidade 

Carga horária prevista 750 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 
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14. Tendo em vista a função que exerço gestão do orçamento, há a necessidade de 

atividades voltas à área, 

Área Temática Administração Financeira 

Objeto Temático Administração das operações de crédito sob a 

responsabilidade do Tesouro Nacional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas 

Carga horária prevista 24 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Não definido 

15. Ampliar os conhecimentos e habilidades na consolidação de gestão de processos afim 

de que possa contribuir com o IFMA no atingimento de seus objetivos e metas previstos em 

PDI, 

Área Temática Área Gerencial 

Objeto Temático Gerenciamento de processos 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Autocontrole, Empatia, 

Negociação, Normativa/legal, Orientação por 

resultados, Processo decisório, Sustentabilidade, 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 2.000 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 
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16. Para ampliar grau de conhecimento e trazer benefícios profissionais e a instituição, 

necessito de cursos como mestrado em Tecnologia da informação, 

Área Temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Objeto Temático Outros (TIC) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Aplicativos e sistemas 

Carga horária prevista 400 

Ônus Sem ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 

7.2. Área Estratégica: Desenvolvimento Institucional 

A) Individuais 

1. Aprimorar os conhecimentos pessoais sobre a segurança dos dados informáticos, 

visando sempre mantê-los seguros, íntegro e confidencial, isso com o intuito de manter os 

dados públicos sempre seguro, 

Área Temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Objeto Temático Segurança da informação e de proteção a dados 

pessoais 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Condução de mudanças, 

Devolutiva (feedback), Inovação, Negociação, 

Outras, Representação institucional 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Semipresencial 
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2. Aprimorar os conhecimentos adquiridos durante a graduação e especialização para 

melhor atender as necessidades do setor e na instituição de um modo geral, no que diz 

respeito a organização, padronização e disseminação da informação utilizando as TICs 

Área Temática Organização e Inovação Institucional 

Objeto Temático Uniformização e integração de ações das unidades 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Gerenciamento de equipes, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 0 

Ônus Com ônus limitado  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 

3. Ampliar o conhecimento e habilidades na consolidação das atividades de campo 

desenvolvidas, contribuindo assim para implementação e execução de projetos de pesquisa 

e extensão, bem como ampliar contatos interinstitucionais, 

Área Temática Gestão de Pessoas 

  

Objeto Temático Desenvolvimento de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Engajamento 

(inspirar pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 2.400 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 
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4. Oferta de pós graduação na modalidade DINTER em Ciência Animal ou qualquer área 

que contemple profissionais de medicina veterinária, zootecnia, agronomia e engenharia 

de pesca 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Desenvolvimento de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes 

Carga horária prevista 1.500 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

  

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade À distancia  

5. Melhorar meus conhecimentos para o desenvolvimento do Campus dentro das 

perspectivas e indicadores do PDI, além de contribuir com um crescimento no processo de 

ensino-aprendizagem dos nossos discentes, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento teórico e prático sobre metodologias 

e tecnologias inovadoras no processo educacional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Orientação por resultados, 

Relacionamento interpessoal, Sustentabilidade 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Semipresencial 
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6. Ampliar o conhecimento e as habilidades no programa AutoCAD no sentido de aplicá-los 

no desenvolvimento das atividades do Setor Agropecuário do campus, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Técnica/específica do cargo, 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 140 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 994,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 

7. Ampliar os conhecimentos na área de educação envolvendo gestão, inovação, por meio 

de estudos e pesquisas voltada para o desenvolvimento da instituição - IFMA, 

Área Temática Organização e Inovação Institucional 

Objeto Temático Melhoria do desempenho institucional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação, 

Orientação por resultados, Sustentabilidade 

Carga horária prevista 700 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 
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9. Formação a nível de mestrado em áreas relacionadas a atividades que desempenho na 

Instituição de forma que todo aprendizado seja empregado nas atividades laborais, 

corroborando para cumprir os objetivos da Instituição, 

Área Temática Liderança 

Objeto Temático Outros (Liderança) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Comunicação eficaz, Condução de mudanças, 

Desenvolvimento de equipes, Engajamento 

(inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, 

Gestão de conflitos, Inovação, Técnica/específica 

do cargo 

Carga horária prevista 650 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Não definido 

8. Necessidade de ampliar meus conhecimentos e minhas habilidades 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Desenvolvimento de pessoas 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocontrole, Condução de equipes, Empatia, 

Gestão de conflitos, Relacionamento interpessoal 

Carga horária prevista 1.200 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Semipresencial 
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7.3. Área Estratégica: Ensino 

A) Individuais 

 1. Conhecimento sobre metodologia aplicada ao ensino médio integrado à educação 

profissional na utilização do laboratório de agroindústria 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada ao 

ensino médio integrado à educação profissional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Autocontrole, 

Condução de equipes, Desenvolvimento de equipes, 

Empatia, Engajamento (inspirar pessoas), 

Inovação, Relacionamento interpessoal, Saúde e 

segurança do trabalho, Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 1.500,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos, 

Modalidade Presencial 

2. Elaborar software que permita o gerenciamento de documentos de forma digitalizadas 

para acesso rápido no atendimento aos público usuário eliminando cópias e reduzindo o 

custo com papel 

Área Temática Documentação E Arquivo  

Objeto Temático Acesso aos documentos de arquivo e às 

informações neles contidas, resguardados os 

aspectos de sigilo e as restrições administrativas ou 

legais 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Flexibilidade, 

Inovação, Orientação por resultados, Saúde e 

segurança do trabalho, Sustentabilidade, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 180 

Ônus Com ônus limitado  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Aprendizagem prática: Pode compreender a 

aprendizagem em serviço ou um estudo em grupo, 

Modalidade À distancia  

22 



3. Conhecer as técnicas e padrões que envolvem a tecnologia da informação enquanto a 

banco de dados 

Área Temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Objeto Temático Compartilhamento de bases de dados e de 

informações 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Comunicação 

eficaz, Condução de mudanças, Flexibilidade, 

Inovação, Orientação por resultados, Saúde e 

segurança do trabalho, Sustentabilidade, 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 3.000 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade À distancia  

4. Aprimorar a atuação no processo de ensino e trazer inovações para minha função 

desempenhada nesta instituição como docente em Física, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada ao 

ensino médio integrado à educação profissional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocrítica, Condução de equipes, 

Desenvolvimento de equipes, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Inovação 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Aprendizagem prática: Pode compreender a 

aprendizagem em serviço ou um estudo em grupo, 

Modalidade Presencial 
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5. Para desenvolver minhas habilidades e competências como professora de línguas 

(Portuguesa e Inglesa), tenho a necessidade de fazer um doutorado na área de Letras ou 

Linguística  Aplicada, proporcionando mais qualidade no ensino de língua no  IFMA 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Técnica/específica 

do cargo 

Carga horária prevista 2.300 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 

6. Adquirir conhecimentos  para melhoria  no ensino, pesquisa e extensão 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Conhecimento sobre a implementação prática no 

IFMA da legislação que dispõe sobre inventivos à 

inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no 

ambiente produtivo, Lei nº 10,973/04 e do Marco 

legal da inovação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Condução de mudanças, Desenvolvimento de 

equipes, Inovação, Representação institucional, 

Sustentabilidade. 

Carga horária prevista 20 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc, 

Tipo de Aprendizagem Aprendizagem prática: Pode compreender a 

aprendizagem em serviço ou um estudo em grupo, 

Modalidade Presencial 
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7. Realizar um doutorado em Letras, com o intuito de aperfeiçoar-me e qualificar-me, para 

melhor atender os alunos do Instituto Federal, bem como, ampliação de conhecimentos na 

área de Literatura, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

  

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 2.000 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 

8. Qualificação para implementação de cursos superiores de administração no campus 

Mangabeiras, contribuindo para verticalização do ensino na área, tendo em vista alta 

demanda pelo curso de administração na região, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada ao 

ensino superior 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de mudanças, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Inovação, Orientação por resultados, 

Representação institucional, Técnica/específica do 

cargo, Visão sistêmica 

Carga horária prevista 675 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado, 

Modalidade Presencial 
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9. Qualificação em nível de Doutorado em Ciências Sociais, já iniciado e em andamento, 

com previsão de término para fevereiro de 2022, 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Autocontrole, Autocrítica, 

Comunicação eficaz, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gestão de conflitos, Negociação, 

Orientação por resultados, Relacionamento 

interpessoal, Sustentabilidade, Visão sistêmica 

Carga horária prevista 1.900 

Ônus   

Custo Estimado (R$)   

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc, 

Tipo de Aprendizagem   

Modalidade   

10. Apresentar resultados de pesquisa, aprimorar habilidades e competências da área 

profissional, além de contribuir no desenvolvimento educacional da instituição 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Autocontrole, Autocrítica, 

Comunicação eficaz, Condução de equipes, 

Desenvolvimento de equipes, Empatia, 

Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Flexibilidade, Orientação por 

resultados, Processo decisório, Relacionamento 

interpessoal, Representação institucional e Visão 

sistêmica 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 7.400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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11. Apresentar resultados de pesquisa, aprimorar habilidades e competências da área 

profissional, além de contribuir no desenvolvimento educacional da instituição. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Autocontrole, Autocrítica, 

Comunicação eficaz, Condução de equipes, 

Desenvolvimento de equipes, Empatia, 

Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Flexibilidade, Gestão de conflitos, 

Inovação, Negociação, Processo decisório, 

Relacionamento interpessoal, Representação 

institucional e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 3.200,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial  

12. Apresentar resultados de pesquisa, aprimorar habilidades e competências da área 

profissional, além de contribuir no desenvolvimento educacional da instituição. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático  Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocontrole, Autocrítica, Comunicação eficaz, 

Condução de mudanças, Desenvolvimento de 

equipes, Empatia, Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gestão de conflitos, Negociação, 

Orientação por resultados, Processo decisório, 

Relacionamento interpessoal, Representação 

institucional, Técnica/específica do cargo e Visão 

sistêmica 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 7.900,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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13. Maiores apoios financeiros às pesquisas, ensino e extensão 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada ao 

ensino médio integrado à educação profissional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Autocontrole, 

Autocrítica, Comunicação eficaz, Normativa/legal, 

Orientação por resultados, Relacionamento 

interpessoal, Saúde e segurança do trabalho, 

Sustentabilidade e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 10 

Ônus Com ônus limitado  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial  

14.  Aprofundar e especializar os conhecimentos para desenvolvimento do atendimento 

das pessoas com necessidades específicas prioritariamente as pessoas com deficiência 

visual. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico sobre as áreas da educação 

inclusiva, por exemplo: Educação Especial, 

LGBTIQI+, indígena, quilombola, população 

tradicional, do/no campo 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação, 

Relacionamento interpessoal, Técnica/específica 

do cargo e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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15. Aprimoramento e desenvolvimento das técnicas de Atendimento Educacional 

Especializado 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Inovação e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

16. Aperfeiçoar os conhecimentos sobre tecnologias de automação voltadas para projetos 

de irrigação 

Área Temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Objeto Temático Outros (TIC) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Condução de mudanças, Devolutiva 

(feedback), Flexibilidade, Saúde e segurança do 

trabalho, Sustentabilidade e Técnica/específica do 

cargo 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 150,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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17. Conhecimentos a certa de instalação e manutenção de sistemas de irrigação 

automatizados. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Empatia, Inovação, Sustentabilidade e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 3.400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Á distância 

18. Ampliar conhecimentos relativos ao entendimento das condições morfofisiológicas de 

plantas e a inter-relação entre vegetais e fungos. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 
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19. Em virtude da necessidade do constante aprimoramento tecnológico das 

geotecnologias fazem-se necessário a constate qualificação para melhoria da qualidade de 

ensino técnico-cientifico nas áreas de Geomática. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Conhecimento sobre a implementação prática do 

planejamento estratégico do IFMA na área da 

pesquisa 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 500,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Semipresencial 

20. Em virtude da necessidade do constante aprimoramento tecnológico das 

geotecnologias faz-se necessário a constate qualificação para melhoria da qualidade de 

ensino técnico-cientifico nas áreas de GPS/GNSS Aplicado ao Georreferenciamento 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Aplicativos e sistemas e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 30 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 2.700,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

31 



21. Em virtude da necessidade do constante aprimoramento tecnológico das geotecnologias 

faz-se necessário a constate qualificação para melhoria da qualidade de ensino técnico-

cientifico nas áreas geoprocessamento na agricultura. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas e Ensino, pesquisa e/ou 

extensão 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 1.400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

22. Em virtude da necessidade do constante aprimoramento tecnológico das 

geotecnologias faz-se necessário a constate qualificação para melhoria da qualidade de 

ensino técnico-cientifico nas áreas de Sensoriamento Remoto 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus limitado  

Custo Estimado (R$) 400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Semipresencial 
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23. Aprimorar habilidades cognitivas, formação com áreas específicas para atender o 

público do IFMA. 

Área Temática Organização e Inovação Institucional 

Objeto Temático Garantia da continuidade dos processos de 

organização e de inovação institucional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Desenvolvimento de equipes, 

Empatia, Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gestão de conflitos, Negociação, 

Relacionamento interpessoal, Sustentabilidade e 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 120 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Atividade de extensão: Quando o foco é o 

aprendizado ou aprimoramento de uma 

competência ou característica, mas cuja aplicação 

no trabalho não é imediata ou direta. 

Tipo de Aprendizagem Aprendizagem prática: Pode compreender a 

aprendizagem em serviço ou um estudo em grupo. 

Modalidade Presencial 

24. Preciso me aperfeiçoar e me qualificar com interesse em contribuir com a produção de 

conhecimento e aprimoramento científico e didático no campo da Educação. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada ao 

ensino médio integrado à educação profissional 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Desenvolvimento de equipes, 

Empatia e Relacionamento interpessoal 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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25. Desenvolver competências para a proporção de excelência no meu trabalho, 

produtividade, qualificação e satisfação pessoal. Contribuindo assim para melhorias da 

instituição na qual trabalho. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico sobre os temas específicos 

da Educação Superior 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Saúde e segurança do trabalho e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 1.800 

Ônus Sem ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 

26. Eu preciso ampliar minhas habilidades e competências de natureza científica, técnica e 

profissional, adquirindo conhecimentos inerentes às atividades de ensino, pesquisa e 

extensão relacionadas à Saúde e ao Movimento Humano. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Empatia, Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, 

pesquisa e/ou extensão, Flexibilidade, 

Relacionamento interpessoal, Representação 

institucional, Saúde e segurança do trabalho e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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27. Por trabalhar no setor da biblioteca, acho de suma importância ter mais conhecimento 

sobre essa parte de controle de dados e informação. 

Área Temática Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) 

Objeto Temático Compartilhamento de bases de dados e de 

informações 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade À distância 

28. Capacitação em língua inglesa para desenvolvimento de projetos e parcerias com 

instituições estrangeiras, visto que grandes projetos, instituições e materiais de ensino de 

computação são/estão em língua inglesa. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes e Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade À distância 
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29. A qualificação para o professor e de extrema importância para melhoramento da 

prática pedagógica, pois atividades como o pós doutorado eleva o conhecimento do 

educador que por consequência elevara o conhecimento do aluno. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Comunicação eficaz, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Flexibilidade, Inovação, Outras, 

Relacionamento interpessoal, Técnica/específica 

do cargo e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 400 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

30. Ampliar os conhecimentos para fins pedagógicos na área de atuação no nível de ensino 

médio técnico. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Gestão de conflitos 

e Sustentabilidade 

Carga horária prevista 80 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 3.500,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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31. Adquirir conhecimentos metodológicos sobre tecnologias digitais na educação para fins 

de orientar alunos e servidores para buscar as melhores informações sobre as atividades 

do setor de protocolo. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia sobre tecnologias 

digitais na educação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Comunicação eficaz, 

Devolutiva (feedback), Engajamento (inspirar 

pessoas), Inovação, Orientação por resultados, 

Sustentabilidade e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 480 

Ônus Sem Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 

32. Atualização do docente, com pós-graduação na modalidade de Mestrado e Doutorado 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão e Inovação 

Carga horária prevista 10000 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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33. Melhorar as estratégias de ensino através de metodologias inovadoras e atraentes, tais 

como as desenvolvidas nas escolas do ensino básico do Ceará e do Ensino Médio do 

Espírito Santo. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia sobre inovação 

no ensino 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Autocrítica, 

Condução de mudanças, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Inovação, Orientação por resultados 

e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 20 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

34. Conhecimentos e habilidades na área de gestão escolar para aplicação na relação 

interpessoal no setor da Biblioteca. Uso de ferramentas e sistemas de controle de acervo, 

catalogação. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimentos e habilidades na área de gestão 

escolar 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Comunicação eficaz, 

Inovação, Normativa/legal, Orientação por 

resultados, Relacionamento interpessoal e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 
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35. Conhecimentos e habilidades na área de gestão escolar para aplicação na relação 

interpessoal no setor da Biblioteca. Uso de ferramentas e sistemas de controle de acervo, 

catalogação. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimentos e habilidades na área de gestão 

escolar 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Inovação, Normativa/legal, 

Relacionamento interpessoal e Técnica/específica 

do cargo 

Carga horária prevista 300 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 600,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

36. Pretendo fazer uma graduação em Medicina Veterinária para ampliar meus 

conhecimentos e habilidades na área em que eu trabalho no IFMA. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Saúde e segurança 

do trabalho e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 5115 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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37. Curso de pós-graduação em nível de mestrado na área de concentração em produção 

animal com o objetivo de aprimorar conhecimentos contribuindo no gerenciamento e 

desenvolvimento do setor agropecuário e apoio nas ações de ensino, pesquisa e extensão. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Gerenciamento de equipes, Orientação 

por resultados, Processo decisório, 

Sustentabilidade, Técnica/específica do cargo e 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

38. Ampliar os conhecimentos específicos e beneficia a comunidade acadêmica referente 

ao processo de ensino, pesquisa e extensão, bem como auxiliar no desenvolvimento dos 

discentes do campus. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Articulação, Condução de equipes e Ensino, 

pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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39. É necessário o incentivo da ética enquanto área de formação de valores para a relação 

em comunidade. Daí o interesse o por uma pesquisa que tenha como núcleo de estudo o 

exercício da ética enquanto formação do indivíduo, valores. 

Área Temática Ética 

Objeto Temático Outros (Ética) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Empatia, Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, 

pesquisa e/ou extensão e Relacionamento 

interpessoal 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 

40. Em razão do aumento da oferta e da procura dessa modalidade de ensino, é necessário 

o domínio de metodologias compatíveis com à EAD. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia aplicada à EAD 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 

41. Preciso me qualificar melhor na área de Geoprocessamento para proporcionar melhor 

qualidade de ensino aos alunos do curso técnico em Geoprocessamento, e desta forma 

preciso fazer um curso em Q-Gis, software muito usado na área. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 45 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 850,00 
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Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, 

uma técnica, metodologia, ferramenta, 

norma, sistema, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade À distância 

42. Para atender melhor aos cursos de Agronomia e Zootecnia, há necessidade de um curso 

de AutoCad para atender melhor à disciplina de Desenho Técnico (melhorar habilidades). 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 45 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 450,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade À distância 

43. Realização de estágio pós-doutoral, com a finalidade de aprofundar os conhecimentos 

em determinada área de pesquisa que possa contribuir para a melhoria da qualidade de 

ensino, pesquisa e extensão na instituição. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Desenvolvimento de equipes, 

Devolutiva (feedback), Empatia, Engajamento 

(inspirar pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gerenciamento de equipes, Inovação, 

Relacionamento interpessoal, Sustentabilidade e 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 500 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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44. Necessito ampliar meus conhecimentos sobre o tema "dificuldades de aprendizagem", 

pois, como professor da EBTT, me deparo continuamente com este problema que urge um 

atuar e um enfrentar fundamentados tanto na psicopedagogia, como na neurociência. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico e pedagógico sobre avaliação 

da aprendizagem 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de mudanças, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Orientação por resultados, Relacionamento 

interpessoal e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 20 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 7.500,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

45. Estudar sobre metodologias e equipamentos variados para diversas análises físico-

químicas e microbiológicas, principalmente em relação á qualidade de água e solo a fim de 

auxiliar em aulas práticas e pesquisas no laboratório de química. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Inovação e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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46. Formação continuada a título de Doutorado que contribuirá para a formação docente, 

o que proporcionará melhoria na qualidade de aulas, pesquisa e inovação na área e futuras 

qualificações de docentes e discentes da mesorregião sul do Maranhão. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre metodologia sobre tecnologias 

digitais na educação 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Aplicativos e sistemas e Ensino, pesquisa e/ou 

extensão 

Carga horária prevista 750 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 

47. Aquisição de livros e cursos online sobre novas tecnologias para o desenvolvimento 

web e mobile. Participação em congressos e eventos científicos que promovam minicursos 

e formações rápidas nas áreas de desenvolvimento de software 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Ensino, pesquisa e/ou 

extensão e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Não definido 
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48. Creio que seja importante a participação neste evento a fim de ter acesso a novos 

conhecimentos na área de Letras, Linguísticas e demais áreas afins. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento técnico pedagógico inerente à 

atuação docente 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 24 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 630,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

49. Didática para ensino de libras aos alunos que estudam no campo que futuramente vem 

a estudar no campus. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Didática para o ensino da educação do campo 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão, Gerenciamento de equipes e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 3600 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 1.050,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Não definido 
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50. Ampliar meu conhecimento em cursos de extensão relacionados na área de educação 

física. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Outros (Ensino) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Condução de mudanças, 

Desenvolvimento de equipes, Relacionamento 

interpessoal, Saúde e segurança do trabalho e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 0 

Ônus Sem Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Não definido 

51. Ampliar o conhecimento em relação as politicas publicas de inclusão, mas 

especificamente inclusão em libras. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Implementação de políticas inclusivas na área do 

ensino 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz, Condução de equipes, 

Condução de mudanças, Desenvolvimento de 

equipes, Engajamento (inspirar pessoas) e Ensino, 

pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 0 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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52. Qualificação em nível de mestrado em matemática, educação matemática, educação, 

ensino ou ciências. Esta qualificação irá expandir meus conhecimentos, melhorar a 

qualidade do meu trabalho em sala de aula e projetos desenvolvidos com meus alunos. 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Gerenciamento de 

equipes e Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 480 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

53. Necessidade de qualificação na área de história para melhor atender as necessidades 

educacionais do IFMA . 

Área Temática Área Finalística (Ensino) 

Objeto Temático Conhecimento sobre temas relativos a área de 

concentração e linhas de pesquisa inerentes a 

conhecimentos, habilidades e condutas necessários 

ao exercício do cargo ou da função que exerce no 

IFMA, por meio de pós-graduação 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 1 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 9.800,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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7.4. Área Estratégica: Pesquisa 

A) Individual 

 1. Desenvolvimento de pesquisa e formação na área de História, artes e manifestações 

artístico-culturais. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

2. Faz-se importante o compartilhamento da pesquisa feita no IFMA em congressos e 

encontros para contribuir nas áreas de educação e de linguística. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Orientação por 

resultados, Relacionamento interpessoal e 

Representação institucional 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus 

Custo Estimado (R$) 1.550,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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3. Obter e melhorar os conhecimentos na área de estudo. Além de estreitar relações entre 

instituições e professores. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Engajamento (inspirar pessoas) e Representação 

institucional 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

4. Participação em eventos nacionais ou internacionais em busca de melhorias na 

qualidade da pesquisa, troca de experiências com outros pesquisadores sejam eles 

discentes ou docentes e apresentação e divulgação de dados de projetos de IC 

desenvolvidos. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Engajamento 

(inspirar pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão 

e Representação institucional 

Carga horária prevista 30 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 1.800,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 
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5. Em busca de qualificação e ampliação de discussões sobre pesquisas em Estudos 

Africanos, pretendo participar de eventos que possam possibilitar conhecimentos sobre a 

temática, bem como levar debates consistentes aos alunos do IFMA. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Comunicação eficaz e Ensino, pesquisa e/ou 

extensão 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 3.800,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

6. Curso de Pós-Doutorado no Exterior. Essa capacitação será de suma importância para 

aprimorar os conhecimentos do docente interessado, afetando diretamente a qualidade do 

ensino prestado e das pesquisas realizadas no campus. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Devolutiva (feedback), Ensino, pesquisa e/ou 

extensão, Flexibilidade, Inovação, Relacionamento 

interpessoal e Representação institucional 

Carga horária prevista 350 

Ônus Com ônus limitado  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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7. Ampliação de conhecimentos e habilidades com vistas à melhoria do processo ensino-

aprendizagem e, sobretudo, realização de pesquisas com viés de inovação tecnológica e 

captação de recursos financeiros junto às instituições de fomento. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Habilidade de elaboração e análise de projetos para 

captação de recursos externos 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação, 

Representação institucional e Sustentabilidade 

Carga horária prevista 0 

Ônus Com ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

8. Qualificação para melhor desempenho das atividades 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Condução de equipes, Desenvolvimento de equipes, 

Ensino, pesquisa e/ou extensão, Gerenciamento de 

equipes e Gestão de conflitos 

Carga horária prevista 400 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 

51 



9. Participação em eventos da área de ciências agrarias nacionais e internacionais 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação, 

Orientação por resultados, Relacionamento 

interpessoal, Representação institucional e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 3.400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

10. Desenvolvimento de pesquisas na área de biotecnologia voltadas à extensão na área de 

ciências agrárias - sanidade e produção animal voltada à agricultura familiar. Formação de 

grupos de pesquisa de campo voltados ao ensino dos cursos de área agrária 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Conhecimento sobre a legislação e implementação 

prática no IFMA de ações voltas para a execução de 

projetos de pesquisa aplicada 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocontrole, Autocrítica, Condução de equipes, 

Desenvolvimento de equipes, Devolutiva 

(feedback), Empatia, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Gerenciamento de equipes, Gestão de conflitos, 

Inovação, Orientação por resultados, Processo 

decisório, Relacionamento interpessoal, 

Representação institucional, Sustentabilidade, 

Técnica/específica do cargo e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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11. Aperfeiçoamento de ministração de aulas em 3 cursos superiores para ampliar os 

conhecimentos e melhorar na área específica. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 2000 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

12. Eu necessito fazer Mestrado para ampliar meus conhecimentos e minhas habilidades 

na área de Agroecologia. Os conhecimentos adquiridos contribuirão com o 

desenvolvimento do Setor Agropecuário do campus. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Sustentabilidade e 

Visão sistêmica 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

13. Tornar o ambiente escolar uma fonte repleta de reforçadores pro comportamento de 

estudar do discente, está ligado á promoção de saúde do discente( assim como do corpo 

docente). Sendo assim, pesquisa as relações ambientais que geram tais benefícios é 

Área Temática Gestão de Pessoas 

Objeto Temático Atenção à saúde 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Autocontrole e Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 20 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 
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14. É preciso ampliar meu conhecimento e minhas habilidades na consolidação de 

informações referentes a Práticas Educativas. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Prática sobre elaboração de projeto de pesquisa 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Empatia, Engajamento (inspirar pessoas), Ensino, 

pesquisa e/ou extensão, Gestão de conflitos, 

Inovação e Relacionamento interpessoal 

Carga horária prevista 3000 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Atividade de extensão: Quando o foco é o 

aprendizado ou aprimoramento de uma 

competência ou característica, mas cuja aplicação 

no trabalho não é imediata ou direta. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

15. Analisar a formação educacional e a condição feminina em São Luís do Maranhão, 

entre os anos de 1855 e 1870. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 1200 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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16. Realizar Pós-Doutorado objetivando sobretudo capacitação na área de concentração e 

consequente melhoria curricular para pleito de editais de fomento de pesquisas e 

estruturação de laboratório. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Sustentabilidade e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 

17. Pós-Doutorado em Ciência do Solo, considerando a necessidade de evolução na área de 

concentração , objetivando obter sobretudo capacitação e consequente melhores 

pontuações para aprovações de novos projetos para fomento de pesquisas. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação e 

Sustentabilidade 

Carga horária prevista 360 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Não definido 
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18. Participação em eventos com objetivo de capacitação e publicação de pesquisas 

realizadas na instituição. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Sustentabilidade e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 24 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 1.250,00 

Enfoque do Desenvolvimento Aprimoramento técnico: Quando o foco é o 

aprendizado relacionado a um instrumento, uma 

técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, 

etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

19. Desenvolvimento da professoralidade docente através de uma formação mais 

especializada contribuindo para o desenvolvimento de uma educação de qualidade 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Autocontrole, 

Autocrítica, Comunicação eficaz, Condução de 

equipes, Condução de mudanças, Delegação, 

Desenvolvimento de equipes, Devolutiva 

(feedback), Empatia, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gerenciamento de equipes, Gestão de 

conflitos, Inovação, Negociação, Normativa/legal, 

Orientação por resultados, Processo decisório, 

Relacionamento interpessoal, Representação 

institucional, Sustentabilidade, Técnica/específica 

do cargo e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 720 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 
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20. Desenvolver conhecimentos científicos em educação nas ciências, de forma a 

contribuir para o desenvolvimento educacional da instituição. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Aplicativos e sistemas, Articulação, Autocontrole, 

Autocrítica, Comunicação eficaz, Condução de 

equipes, Condução de mudanças, Delegação, 

Desenvolvimento de equipes, Devolutiva 

(feedback), Empatia, Engajamento (inspirar 

pessoas), Ensino, pesquisa e/ou extensão, 

Flexibilidade, Gerenciamento de equipes, Gestão de 

conflitos, Inovação, Negociação, Orientação por 

resultados, Processo decisório, Relacionamento 

interpessoal, Técnica/específica do cargo e Visão 

sistêmica 

Carga horária prevista 450 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Semipresencial 

21. Tenho planos de fazer o doutorado na área de Letras ou Linguística com o intuito de 

aprofundar meus conhecimentos na área de pesquisa bem como na minha formação 

profissional e me atividades de ensino, pesquisa e extensão em meu campus. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Inovação, 

Orientação por resultados e Técnica/específica do 

cargo 

Carga horária prevista 1900 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

57 



22. Em virtude das disciplinas do ensino superior nos cursos de licenciatura, solicito 

minha capitação em nível de doutorado para ampliar os conhecimentos na área específica. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão 

Carga horária prevista 2000 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 

B) Institucional 

1. Necessito elevar minha titulação acadêmica, em nível de doutorado na área de produção 

de peixes de água doce, favorecendo a captação de financiamentos externos e cooperação 

de entidades parceiras para o franco desenvolvimento da pesquisa no campus. 

Área Temática Área Finalística (Pesquisa) 

Objeto Temático Outros (Pesquisa) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Desenvolvimento de equipes, Ensino, pesquisa 

e/ou extensão e Sustentabilidade 

Carga horária prevista 700 

Ônus Sem ônus  

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Educação formal: Contempla os ensinos 

fundamental, médio, médio profissionalizante, 

superior, aperfeiçoamento, especialização, 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

Modalidade Presencial 
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7.5. Área Estratégica: Extensão 

A) Individual 

 1. Participação em eventos nacionais e internacionais na área de Ciências Biológicas e 

Agrárias 

Área Temática Área Finalística (Extensão) 

Objeto Temático Outros (Extensão) 

Ação Transversal Não 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Relacionamento 

interpessoal, Sustentabilidade e Visão sistêmica 

Carga horária prevista 40 

Ônus Com Ônus 

Custo Estimado (R$) 4.400,00 

Enfoque do Desenvolvimento Educação formal: Ensino fundamental, médio, 

graduação, pós-graduação, etc. 

Tipo de Aprendizagem Evento de capacitação: Pode ser um curso, oficina, 

palestra, seminário, fórum, congresso, conferência, 

seminário, palestra, workshop, simpósio, semana, 

jornada, convenção, colóquio, dentre outras 

modalidades similares de eventos. 

Modalidade Presencial 

2. Aumentar a eficiência do conhecimento técnico para comunidade. 

Área Temática Área Finalística (Extensão) 

Objeto Temático Prática sobre elaboração de projeto de extensão 

Ação Transversal Sim 

Competência Associada Ensino, pesquisa e/ou extensão, Sustentabilidade e 

Técnica/específica do cargo 

Carga horária prevista 50 

Ônus Com Ônus Limitado 

Custo Estimado (R$) 0 

Enfoque do Desenvolvimento Atividade de extensão: Quando o foco é o 

aprendizado ou aprimoramento de uma 

competência ou característica, mas cuja aplicação 

no trabalho não é imediata ou direta. 

Tipo de Aprendizagem Aprendizagem prática: Pode compreender a 

aprendizagem em serviço ou um estudo em grupo. 

Modalidade Não definido 
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8 DEMANDAS DE AFASTAMENTO PARA QUALIFICAÇÃO E LICENÇAS CAPACITAÇÃO 

 

Em virtude do afastamento para qualificação de servidores ocupantes do cargo 

de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico poderá ocorrer a contratação de 

professor substituto para suprir a necessidade institucional. A Tabela abaixo mostra a 

demanda levantada para afastamentos com e sem a contratação de substitutos. Os 

quantitativos apresentados contemplam também os servidores técnicos administrativos. 

  DEMANDA NECESSIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DE 

SUBSTITUTO 

NECESSIDADE DE 

LICENÇA CAPACITAÇÃO 

PARA PRODUÇÃO 

MESTRADO 

  

22 9 4 

DOUTORADO 

  

27 12 11 

PÓS- DOUTORADO 8 2 2 

CAPACITAÇÃO 55 NA NA 

9 PUBLICIDADE  

 

O órgão ou entidade deverá promover a publicidade das despesas mensais a 

que se refere o art. 16 do Decreto nº 9.991, de 2019 até o 10º dia útil do mês subsequente, 

de forma transparente e objetiva ao cidadão, discriminando: 

I - nome do servidor para a qual foi destinada a despesa; 

II - tipo da despesa: 

a) se diárias e passagens; 

b) se mensalidade; 

c) se inscrição; e 

d) se contratação, prorrogação ou substituição contratual. 

III - despesas com manutenção da remuneração do servidor durante o  

afastamento para realizar a ação de desenvolvimento; 

IV - valor total de cada tipo de despesa; 
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V - número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica e razão 

social do fornecedor para cada tipo de despesa; 

VI - período da ação de desenvolvimento; e 

VII - a necessidade de desenvolvimento descrita no PDP. 

Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades deverão utilizar 

todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a 

divulgação em seus sítios eletrônicos oficiais na falta de outros sistemas integrados de 

transparência. 

 

10 COMPETÊNCIAS DOS SERVIDORES E CHEFIA IMEDIATA 

 

Na execução do PDP, compete aos servidores, juntamente com o apoio da 

chefia imediata: 

I - participar das ações para as quais se inscreveu; 

II - compartilhar os conhecimentos obtidos, sempre que possível; 

III - utilizar os conhecimentos obtidos no desenvolvimento do trabalho, 

sempre que possível; e 

IV - fornecer à unidade de gestão de pessoas informações que permitam 

avaliar se a ação conseguiu suprir a necessidade de desenvolvimento. 

 

11 ACOMPANHAMENTO 

 

As ações serão acompanhadas e avaliadas de forma contínua e sistemática, 

tendo como direcionamentos os indicadores, objetivos e metas do PDP, assim como a 

análise quantitativa e qualitativa dos mecanismos avaliativos.  
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 Os mecanismos de avaliação e seus objetivos encontram-se descritos abaixo:  

 

• Avaliação de aprendizagem: instrumento(s) didático-pedagógico(s) aplicado(s) 

pelo(s) instrutor(es), com a finalidade de acompanhar e avaliar o desenvolvimento 

individual do servidor no tocante às competências previstas no plano de ensino.  

• Avaliação de reação: tem o intuito de captar a opinião e mensurar o nível de 

satisfação do servidor sobre a realização da atividade.  

• Avaliação de impacto: objetiva verificar os efeitos das competências desenvolvidas 

com a conclusão da atividade aos processos de trabalho realizados pelo servidor.  

• Avaliação de evasão: explicitar os motivos que ensejaram o abandono ou reprovação 

por frequência. 

O Relatório Anual de Execução do PDP deverá conter, no mínimo: 

 

I - a quantidade total de ações de desenvolvimento realizadas; 

II - a quantidade total de ações de desenvolvimento que foram prevista e não 

foram realizadas; 

III - a quantidade de ações transversais realizadas; 

IV - a quantidade de ações não transversais realizadas; 

V - a quantidade de ações realizadas no exterior; 

VI - a quantidade total de participações em ações de desenvolvimento; 

VII - a quantidade total de servidores em exercício; 

VIII - a quantidade total de servidores capacitados em cada ação de 

desenvolvimento; 

IX - a quantidade e os fundamentos das revisões realizadas no PDP no 

decorrer do ano; 

X - o total de despesas realizadas com ações de desenvolvimento, 

discriminando separadamente: 

a) diárias e passagens; e 

b) custos diretamente relacionados à ação de desenvolvimento; 

XI - dentre os servidores que foram capacitados, informações discriminadas 

acerca do: 
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a) nível de escolaridade antes da ação de capacitação; 

b) cargo efetivo; e 

c) cargo em comissão ou função de confiança, quando for o caso. 

XII - a análise do impacto das ações de desenvolvimento realizadas sobre o 

desempenho do órgão ou entidade; 

XIII - a análise do custo-benefício das ações de desenvolvimento realizadas; e 

XIV - os fornecedores das ações de desenvolvimento que não tiverem sido 

realizadas pela ENAP ou pelas demais Escolas de Governo do Poder Executivo 

federal. 
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