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PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO – ANO 2022.

Órgão/Entidade

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

Objetivos Estratégicos do Órgão/Entidade

A Universidade Estadual de Feira de Santana é uma instituição de ensino superior, que está atenta a

necessidade de capacitar seu servidores, pois acredita e defende a importância da formação continuada

para todo seu quadro de colaboradores.

Pensando a partir dessa importante questão, organiza suas atividades de modo a contemplar

oportunidades de fortalecimento dessa das suas atividades acadêmicas e administrativas, por isso, podemos

observar em seu Estatuto a organização de ideias que convergem para essa harmonização .

Portanto, a Universidade Estadual de Feira de Santana defende os princípios estabelecidos no Art.

6º, do Capítulo III do seu Estatuto Geral.

São objetivos da Universidade:

 Ministrar educação geral de nível superior, formando cidadãos responsáveis, empenhados

na solução democrática dos problemas nacionais;

 Preparar profissionais altamente qualificados em todos os ramos do saber, capazes de

promover o progresso social pela utilização dos recursos da técnica e da ciência;

 Congregar mestres, cientistas e artistas e lhes assegurar os meios necessários para se

devotarem à ampliação do conhecimento, ao cultivo das artes e sua aplicação a serviço do

homem;

 Promover o desenvolvimento das ciências, das letras, das artes e da tecnologia pelo ensino,

a pesquisa e a extensão;

 Servir de instrumento de promoção do desenvolvimento cultural, social e econômico da

região de Feira de Santana.

Justificativa do PAC

Capacitar e desenvolver competências é fator essencial para assegurar a eficiência, eficácia e

efetividade das ações institucionais. Proporciona: excelência, produtividade e qualidade no trabalho

desempenhado e melhores práticas na utilização dos recursos públicos. Além de ser uma forma de

valorização do servidor público, a medida que o permite apropriar-se de novos saberes estes, de grande

valia para o desempenho de suas atividades. Assim sendo, as instituições investem cada vez mais em seus

próprios colaboradores e, na esfera pública, a UEFS não seria diferente.

O PAC - UEFS visa promover ações de capacitação e desenvolvimento de pessoas, proporcionando
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aos servidores da universidade as ferramentas necessárias para a apropriação de novos conhecimentos

para que em suas tarefas diárias possam empreender transformações positivas e metodologias inovadoras

que possibilitem uma melhor otimização na prestação dos serviços públicos.

As ações deste Plano foram concebidas e fundamentam-se nos seguintes instrumentos legais:

I – LEI Nº 11.375 DE 05 DE FEVEREIRO DE 2009, que reestrutura as carreiras de Analista

Universitário e Técnico Universitário, integrantes do Grupo Ocupacional Técnico Específico, criado pela Lei

nº 8.889, de 01 de dezembro de 2003, bem como o seu padrão remuneratório, e dá outras providências.

Art. 16 - Deverá ser instituído pelo órgão ou entidade de lotação do servidor, observadas as diretrizes

definidas pela SAEB, o Programa de Formação e Aperfeiçoamento continuado para o desenvolvimento nas

carreiras de Analista Universitário e Técnico Universitário do Grupo Ocupacional Técnico Específico.

II – DECRETO Nº 13.372 DE 20 DE OUTUBRO DE 2011, que dispõe sobre diretrizes para os

Programas de Formação e Aperfeiçoamento Continuado para o Desenvolvimento de Carreiras da

Administração Pública Estadual e dá outras providências.

Art. 1º - Os Programas de Formação e Aperfeiçoamento Continuado para o Desenvolvimento de

Carreiras dos órgãos e entidades da Administração Pública do Poder Executivo Estadual, que compõem a

Administração Direta, Autárquica e Fundacional obedecerão ao disposto neste Decreto.

III – DECRETO Nº 15.143 DE 21 DE MAIO DE 2014, que regulamenta a progressão e a promoção

da carreira de Analista Universitário, integrante do Grupo Ocupacional Técnico-Específico.

Art. 24 - As atividades de capacitação, materializadas através de ações de desenvolvimento,

integrarão o Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado da carreira de Analista Universitário, a

ser instituído pela Universidade Estadual de lotação do servidor, conforme previsto no art. 16 da Lei nº

11.375, de 05 de fevereiro de 2009.

IV – DECRETO Nº 15.144 DE 21 DE MAIO DE 2014, que regulamenta a progressão e a promoção

da carreira de Técnico Universitário, integrante do Grupo Ocupacional Técnico-Específico.

V – PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL – PDI (2017-2021), construído através de

um processo de escuta social, que buscou ouvir e entender os anseios de toda a comunidade acadêmica.

Objetivo do PAC e Descrição dos Programas

o A proposta do PAC-UEFS é promover mudanças na forma como o serviço público é prestado

e a valorização do servidor a partir de ações de capacitação e desenvolvimento de

competências. Visa, também, proporcionar o desenvolvimento de novos conhecimentos,

habilidades e atitudes para o bom desempenho de suas funções. Desta forma, tem como

objetivos:
o Identificar as necessidades de capacitação dos servidores, por meio da aplicação de

instrumento de levantamento de necessidades;
o Integrar os servidores recém empossados, a fim de auxiliá-los em sua adaptação ao novo

ambiente de trabalho e também aos demais colaboradores da equipe de trabalho;
o Promover ações permanentes de qualificação dos servidores para o exercício das
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atividades;
o Contribuir para o desenvolvimento profissional do servidor;
o Desenvolver competências e habilidades do servidor nos conhecimentos necessários ao

desempenho de suas funções, de forma articulada com as necessidades e objetivos da

Instituição;
o Promover a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à

comunidade;
o Promover ações de capacitação que desenvolvam as competências gerenciais dos

servidores públicos;
o Propiciar o desenvolvimento de novos saberes e competências, considerando perspectivas

da aprendizagem e crescimento organizacional;
o Dinamizar a prática de Instrutoria interna na UEFS;
o Tornar públicas as ações de capacitação desenvolvidas no âmbito da Universidade;
o Apresentar aos servidores em que consistem as ações de políticas afirmativas e quem e

porque tem direito a elas;
o Promover o debate sobre as ações de políticas afirmativas no âmbito institucional;
o Construir um grupo coeso de profissionais, para o atendimento da atividade-fim da UEFS,

que é a educação pública de qualidade;
o Contribuir para o desenvolvimento da Instituição, com vistas à melhoria dos serviços

prestados e ao cumprimento dos seus objetivos sociais, bem como da qualidade de trabalho

e de vida dos servidores da UEFS.

Programas de Capacitação (ações de desenvolvimento agrupadas por programa)

Para o alcance destes objetivos, serão desenvolvidos os seguintes programas de capacitação:

A. Programa de Iniciação ao Serviço Público;

B. Programa de Fortalecimento das Funções Acadêmicas e Administrativas;

C. Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado da Carreira de Analista Universitário

(PFAC);

D. Programa de Formação e Qualificação de Instrutores Internos;

E. Programa Trabalhe Seguro;

F. Programa de Capacitação em Ferramentas de Suporte à Gestão e à Pesquisa;

G. Programa de Políticas Afirmativas.

A - PROGRAMA DE INICIAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO
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As ações de capacitação que serão desenvolvidas dentro deste Programa visam proporcionar aos

novos servidores o conhecimento da função do Estado, das especificidades do serviço público, da missão,

valores e objetivos estratégicos da UEFS, da conduta do servidor público e sua integração no ambiente

institucional.

Objetivo Geral do Programa A

Capacitar os servidores da UEFS com o propósito de contribuir para o seu desenvolvimento

permanente na Instituição, proporcionando aos recém - empossados um conjunto de informações, relevantes

à sua formação profissional e vinculadas à formulação, planejamento, execução e ao controle das metas

institucionais.

Objetivos Específicos do Programa A

1. Familiarizar os servidores recém-empossados sobre a UEFS e o Estado, sua

estrutura e funcionamento;

2. Oferecer e garantir cursos introdutórios ou de formação aos servidores que

ingressarem no setor público, respeitadas as normas específicas aplicáveis a cada carreira ou cargo;

3. Tratar de temas relacionados ao serviço público e a vida funcional do servidor.

Público Alvo

Servidores Técnicos Específicos, recém-empossados  e   Servidores em cargos de chefia.

Eventos Integrantes do Programa A

A.1. Formação Inicial para Novos Servidores, o Bem-Vindo Servidor

A.2. Workshop sobre Acolhimento aos Novos Servidores

B – PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS FUNÇÕES ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS

Visa a qualificação dos servidores para o alcance dos objetivos estratégicos institucionais.

Objetivo Geral do Programa B

Capacitar os servidores para o desenvolvimento das funções administrativas, de forma a aprimorar

as técnicas do servidor no desempenho de suas funções, visando atender aos objetivos e ao planejamento



5

estratégico da Instituição.

Objetivos Específicos do Programa B

1. Possibilitar aos servidores uma melhor compreensão da importância da aplicação

das funções administrativas para a melhoria da qualidade dos serviços prestados pela administração

pública;

2. Capacitar o servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente

institucional e ao cargo que ocupa;

3. Contribuir para o desenvolvimento profissional do servidor, bem como, da instituição,

de maneira contínua e sistemática;

Público Alvo

Servidores Técnicos Específicos

Eventos Integrantes do Programa B

B.01. Curso Básico de Gestão e Mapeamento de Processos
B.02. Curso Básico de Libras
B.03. Curso Intermediário de Libras
B.04. Curso de Relações Interpessoais no Ambiente de Trabalho
B.05. Curso de Gestão do Patrimônio Público
B.06. Gestão da Carreira no Serviço Público
B.07. Curso de Gestão da Despesa Pública – Enfoque Administrativo
B.08. Curso de Gestão da Despesa Pública – Enfoque Orçam./Financeiro
B.09. Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos
B.10. Curso de Gestão de Convênios
B.11. Curso de Redação Oficial
B.12. Curso de Controle e Contabilidade Pública
B.13. Curso Sistema Eletrônico de Informações – SEI
B.14. Curso Processos Administrativos (PAD/Sindicância)
B.15. Curso Básico do Sistema Sagres – Acadêmico Web
B.16. Curso Básico do Sistema Sagres – Portal Acadêmico
B.17. Curso Gestão do Tempo e Produtividade
B.18. Plataforma Sucupira – Como preencher?
B.19. Curso Aposentadoria no Serviço Público Estadual: legislação e instrução processual
B.20. Curso de Adiantamento
B.21. Organização de eventos acadêmicos
B.22. Aposentaria no serviço Público Estadual e suas novas regras
B.23. Aposentadoria: aspectos legais e Psicossociais
B.24. Elaboração de Termo de outorga

C PROGRAMA DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO CONTINUADO DA CARREIRA DE

ANALISTA UNIVERSITÁRIO (PFAC)
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Com relação ao desenvolvimento da carreira de Analista Universitário, especificamente, vale

destacar que conforme previsto no art. 24 do Decreto nº 15.143 de 21 de maio de 2014:

“As atividades de capacitação, materializadas através de ações de desenvolvimento, integrarão o

Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado da carreira de Analista Universitário, a ser instituído

pela Universidade Estadual de lotação do servidor, conforme previsto no art. 16 da Lei nº 11.375, de 05 de

fevereiro de 2009”.

Desta forma, considerando as diretrizes estabelecidas pelo Decreto n° 13.372 de 20 de outubro de

2011, a UEFS, por meio da Pró-Reitoria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, institui o PFAC/Analista

Universitário, que integra este Plano, e é composto pelas seguintes ações: Curso de Gestão de Conflitos;

Curso de Liderança e Gestão de Equipes; Curso de Gestão por Competência no Serviço Público;

Planejamento Estratégico Aplicado à Gestão Pública; Curso de Elaboração de Projeto de Pesquisa

Científica; Curso de Gestão de Projetos de Pesquisa Científica; e Planejamento de Vida e Carreira, bem

como outras ações presenciais ou de Educação à Distância – EAD nas diversas áreas de Gestão

Universitária.

Certificações, com carga horária mínima de 08 (oito) horas, emitidas por entidades habilitadas, a

exemplo da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP; Escola Virtual de Governo – EV.G;

Fundação Getúlio Vargas - FGV; Universidade Corporativa do Serviço Público do Estado da Bahia – UCS e

Instituições de Ensino Superior reconhecidas pelo Ministério da Educação – MEC serão aceitas, desde que

os eventos de capacitação estejam de acordo com as atividades desenvolvidas pelo servidor.

Estes cursos poderão ser ofertados, também, através de parcerias, convênios e/ou contratos com

instituições de ensino, fundações, pessoas físicas ou jurídicas e instrutoria externa, conforme previsto no

Decreto supracitado.

Salienta-se que as ações Presenciais, as despesas correrão por conta do servidor, já que conforme

o Decreto Nº 16.417 de 16 de Novembro de 2015, “Art. 2º - Ficam suspensas as despesas públicas

decorrentes: VII - contratação de cursos, seminários, congressos, simpósios e outras formas de capacitação

e treinamento de servidores públicos, inclusive instrutoria interna, que demandem o pagamento de inscrição,

aquisição de passagem aérea, nacional e internacional, concessão de diárias e verba de deslocamento”.

As ações desenvolvidas Programa de Formação e Aperfeiçoamento Continuado da Carreira de

Analista Universitário (PFAC), para o ano de 2019, serão detalhadas e referendadas por Portaria Interna,

assinada pelo dirigente máximo da Instituição, cabendo à PGDP/UEFS, através da sua Unidade de

Capacitação, formular, implementar, acompanhar e avaliar o PFAC da carreira dos Analistas Universitários,

nos termos do art. 5 do Decreto nº 13.372 de 20 de outubro de 2011 e dos art. 24 e 25 do Decreto nº 15.143

de 21 de maio de 2014.

Objetivo Geral do Programa C

Proporcionar aos servidores Analistas Universitários eventos articulados de capacitação e

aperfeiçoamento profissional visando o desenvolvimento das competências necessárias para o exercício do

cargo.
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Objetivo Específico do Programa C

1. Promover a formação continuada dos Analistas Universitários de modo a formar

profissionais competentes, críticos e com uma visão abrangente do seu papel enquanto servidor

público;

2. Contribuir para elevar a qualidade dos serviços prestados à comunidade acadêmica;

Público Alvo

Servidores Analistas Universitários

Eventos Integrantes do programa C

C.01. Curso de Gestão de Conflitos

C.02. Curso de Liderança e Gestão de Equipes

C.03. Curso de Gestão por Competência no Serviço Público

C.04. Planejamento Estratégico Aplicado à Gestão Pública

C.05. Curso de Elaboração de Projeto de Pesquisa Científica

C.06. Curso de Gestão de Projetos de Pesquisa Científica

C.07. Curso: Planejamento de Vida e Carreira

C.08. Curso: Gestão Universitária, seus processos e desafios

C.09. Curso Gestão da informação e instrução processual

C.10. Elaboração de Projetos para participação em editais e fomento.

D - PROGRAMA DE FORMAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE INSTRUTORES INTERNOS

O curso de Instrutoria Interna, ministrado pela Universidade Corporativa do Serviço Público (UCS),

atende à regulamentação do Decreto Estadual nº 11.073/2008. Essa atividade é direcionada para a

formação de instrutores no âmbito da esfera pública estadual, com metodologia e regulamento próprios, este

programa pretende revitalizar as ações de Instrutoria Interna na Universidade em parceria com a UCS.

Objetivo Geral do Programa D

Desenvolver competências, preparando o servidor para atuar na docência eventual, em ações de

desenvolvimento voltadas para o alcance de objetivos, metas e resultados institucionais

Objetivos Específicos do Programa D



8

11.. Encaminhar os servidores habilitados, para o Curso de Formação de Instrutores

Internos;

22.. Expandir e diversificar o cadastro interno de instrutores internos;

Público Alvo

Servidores Técnicos Específicos

Eventos Integrantes do Programa D

D.01. Curso Básico de Formação de Instrutores Internos (SAEB)

D.02. Curso Avançado de Instrutoria (SAEB)

E - PROGRAMA TRABALHE SEGURO

Trabalhar de forma segura, obedecendo aos critérios de segurança e prevenção aos acidentes, é

uma preocupação constante da UEFS. Nesse sentido, pretende - se conscientizar os servidores,

principalmente aqueles que exercem atividades que oferecem riscos químicos, físicos, biológicos e/ou

ergonômicos, criando uma cultura de prevenção no ambiente de trabalho.

Objetivo Geral do Programa E

Desenvolver uma consciência preventiva no ambiente de trabalho.

Objetivos Específicos do Programa E

1. Contribuir para a conscientização e adoção de atitudes preventivas e seguras no

ambiente de trabalho;

2. Contribuir para o desenvolvimento de uma cultura de prevenção de acidentes no

ambiente de trabalho;

33.. Aumentar o nível de conscientização sobre a prevenção de acidentes e doenças;

4. Reduzir os riscos em nossas atividades diárias, com base no compromisso de todos.

Público Alvo

Servidores Técnicos Específicos

Eventos Integrantes do Programa E
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E.01. Curso Básico de Segurança do Trabalho e Qualidade de Vida

E.02. Noções de Prevenção e Combate a Incêndio

E.03. Curso de Brigada de Incêndio (Corpo de Bombeiros)

E.04. Curso de Boas Práticas de Gestão Laboratorial

E.05. Curso de Gestão de Resíduos

E.06. Curso de Primeiros Socorros

E.07. Prevenção de Doenças Ocupacionais.

F – PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO EM FERRAMENTAS DE SUPORTE À GESTÃO E À

PESQUISA

A pesquisa é um dos pilares da Universidade e capacitar profissionais para o desenvolvimento

adequado de competências e habilidades relacionadas à pesquisa é de grande importância para seus

objetivos estratégicos.

A proposta deste programa de capacitação não é apenas o uso dos recursos da informática, mas o

de possibilitar a compreensão do seu emprego, funcionamento e dos benefícios que pode trazer para

diversas áreas se utilizados adequadamente.

Objetivo Geral do Programa F

Proporcionar aos servidores aquisição e aperfeiçoamento de conhecimentos para o aumento da

produtividade e eficiência das suas atividades diárias.

Objetivos Específicos do Programa F

1. Compreender e aplicar os princípios da metodologia científica nos trabalhos

administrativos desenvolvidos;

2. Capacitar, atualizar e aperfeiçoar o servidor a desenvolver atividades ligadas

à área de informática de modo profissional e atualizado, visando à ampla utilização dos recursos de

editoração de texto, planilhas eletrônicas, softwares de apresentação e demais aplicativos;

3. Capacitar os servidores a utilizarem as ferramentas necessárias para o

domínio de ambiente de trabalho administrativo;

Público Alvo

Servidores Técnicos Específicos
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Eventos Integrantes do Programa F

F.01. Curso de Inglês Instrumental I

F.02. Curso de Inglês Instrumental II

F.03. Editores de Texto - intermediário

F.04. Planilhas Eletrônicas - intermediário

F.05. Editores de texto - avançado

F.06. Planilhas eletrônicas - Avançado

F.07. Internet e suas Ferramentas

F.08. Curso de Segurança da Informação

G – PROGRAMA DE POLÍTICAS AFIRMATIVAS

As ações de políticas afirmativas irão capacitar os servidores para promoção da igualdade racial, de

gênero e do respeito à diversidade sexual no ambiente universitário, visando a combater discriminação

racial, étnica, de gênero e de orientação sexual.

Objetivo Geral do Programa G

Promover a capacitação dos servidores para que estes saibam lidar com a diversidade no espaço

universitário.

Objetivos Específicos do Programa G

1. Promover a formação básica para os servidores da instituição em raça, etnia, gênero

e sexualidade;

2. Debater políticas afirmativas e os assuntos estudantis dentro do espaço

universitário.

Público Alvo

Servidores Técnicos e Servidores Técnicos-Administrativos Específicos

Eventos Integrantes do Programa G

G.01. Curso Gênero e Transgêneros na Universidade

G.02. Curso Raça, Etnia e Relações Raciais na Universidade

G.03. Seminário Sobre Políticas Afirmativas na Formação dos Servidores


