
                                                                    
 
 

 

PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO DA UNIFESSPA – 2016 

 

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, em parceria com a Universidade 

Federal do Pará, por meio do CAPACIT/PROGEP, oferta o Programa de Capacitação aos 

servidores da UNIFESSPA.  

Conheça os eventos que serão ofertados em Maio e Junho de 2016: 

 

CURSO 

MAIO/2016 
CH PÚBLICO ALVO OBJETIVO DO EVENTO 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 
DATA HORÁRIO 

Acolhimento 

Institucional 
08h 

Servidores que 

tomaram posse no 

período de 

dezembro de 2014 

a dezembro de 

2015 

Promover a integração dos 

servidores ingressantes e a 

socialização de informações 

institucionais. 

150 17/05/2016 

08h as 

12h 

e 

14h as 

18h 

Programa de 

Formação Inicial 

no Serviço 

Público (EAD) 

40h Novos Servidores 

Explicar e orientar aos 

servidores recém nomeados, 

técnico-administrativos e 

docentes, quanto aos seus 

direitos e deveres como 

servidores públicos da 

UNIFESSPA a partir das 

normas institucionais e da 

legislação federal vigente. 

150 
23/05 a 

11/06/2016 
EAD 

Formação de 

Facilitadores de 

Aprendizagem 

40h 

Servidores Técnico-

Administrativos 

com potencial para 

atuar como 

facilitadores de 

aprendizagem 

Capacitar os servidores para 

utilizarem princípios didáticos 

adequados a aprendizes 

adultos, considerando-se a 

organização e gestão das 

condições de ensino-

aprendizagem e gestão de 

turmas de aprendizes. 

30 
10 a 

20/05/2016 

08h as 

12h 

Gestão e 

Fiscalização de 

Contratos 

30h 

Servidores Técnico-

Administrativos que 

atuem na área 

Capacitar o servidor para 

atuar no controle, no 

acompanhamento e na 

fiscalização das obrigações 

assumidas pelas partes do 

contrato administrativo, com 

vista as mudanças permitidas 

ou determinadas pela lei para 

a realização eficaz do objeto. 

30 
16 a 

25/05/2016 

14h as 

18h 

 

  



                                                                    
 
 

CURSO 

JUNHO/2016 
CH PÚBLICO ALVO OBJETIVO DO EVENTO 

QUANTIDADE 

DE VAGAS 
DATA HORÁRIO 

Gestão 

Acadêmica 
20h 

 

Servidores 

Técnico-

Administrativos 

que atuem na 

área 

Capacitar os servidores para 

correta gestão das atividades 

acadêmicas dos Cursos de 

Graduação, respeitando a 

legislação vigente e os níveis de 

tomada de decisão de cada 

unidade. 

 

30 

 

06 a 

10/06/2016 

 

T1 – 08h 

às 12h 

T2 – 14h 

às 18h 

ITIL V 3 40h 

Servidores 

Técnico-

Administrativos 

que atuem no 

CTIC 

Oferecer uma introdução 

detalhada aos conceitos, termos, 

definições, objetivos, benefícios e 

relacionamentos dos principais 

processos e funções para o 

Gerenciamento de Serviços de TI, 

de acordo com o modelo de 

melhores práticas do ITIL 

(Information Technology 

Infrastructure Library). 

20 
06 a 

17/06/2016 

 

08h às 

12h 

Segurança do 

Trabalho  

(Brigada de 

Incêndio e 

Primeiros 

Socorros) 

 

20h 

Representantes 

de cada unidade 

Proporcionar aos servidores da 

Unifesspa conhecimentos 

práticos e teóricos necessários 

para prevenir acidentes no 

trabalho. 

 

30 

 

13 a 

17/06/2016 

 

14h às 

18h 

 

 

Em breve estaremos divulgando o período de inscrições dos cursos. 

 

As inscrições serão realizadas por meio do SIGRH (https://sigrh.unifesspa. 

edu.br/sigrh/public/home.jsf).  

 

Para mais informações, entre em contato pelos números: 

(94) 2101-7152 / 7162 / 7163  

 

 

 


