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Apresentação 

O Planejamento interno de capacitação é uma ferramenta norteadora das ações de 

capacitação das unidades, que permite através da definição de áreas de aperfeiçoamento a serem 

utilizadas para o desenvolvimento dos servidores, o aperfeiçoamento das competências e 

habilidades em conformidade com as diretrizes institucionais. Baseando-se na necessidade de 

treinamentos identificada no âmbito da Universidade, este plano visa, por meio da identificação de 

necessidades, o desenvolvimento das competências através de atividades de aperfeiçoamento 

profissional.  

 1. Caracterização da Unidade 

A Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Proges), criada em 14 de abril de 2014, é a unidade 

administrativa da Ufopa que tem como responsabilidade incentivar, apoiar, orientar e acompanhar, 

de forma articulada com as demais pró-reitorias, unidades acadêmicas, secretarias administrativas 

e órgãos suplementares, o estudante em suas múltiplas demandas no decorrer de sua trajetória 

estudantil, por meio de políticas estudantis e de ações afirmativas de permanência nas áreas social, 

psicológica, pedagógica e esportiva, em vista do êxito acadêmico1.  

Compõem a Proges as Diretorias de Acompanhamento Estudantil (DAE) e de Políticas 

Estudantis e Ações Afirmativas (DPEAA). A Proges atua em diferentes áreas em consonância com o 

Pnaes, instituído pelo Decreto nº 7.234/2010, e com as Resoluções nos 200/2017/CONSEPE/UFOPA 

(Política de Ações Afirmativas e Promoção da Igualdade Étnico-Racial) e 210/2017/CONSEPE/UFOPA 

(Política de Assistência Estudantil). 

Abaixo, consta o Organograma atualizado da Proges, a partir da criação dos Núcleos de 

Gestão Pedagógica (Nugepe), de Psicologia (Nupsi), de Serviço Social (Nuses) e da Coordenação de 

Políticas Universitárias de Alimentação e Nutrição (Cpuan), no âmbito da DAE/PROGES, e da criação 

do Núcleo de Práticas Restaurativas (Nuprare) e da transferência do Núcleo de Acessibilidade 

(Nuaces), no âmbito da DPEAA/PROGES, da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação para esta Unidade. 

Atualmente, a Proges possui 30 (trinta) servidores em seu quadro de colaboradores, sendo uma 

docente e 29 técnicos-administrativos. 

 
1 Texto contido no Plano de Desenvolvimento Institucional da Ufopa (PDI UFOPA 2019-2023), aprovado nos termos da Resolução 

nº 270, de 15 de outubro de 2019, do Conselho Universitário da Ufopa (CONSUN). 
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Nesse sentido, este planejamento de capacitação, tendo como referência o ano de 2022, 
visa adequar as propostas de capacitação às atribuições institucionais e áreas de atuação da Proges, 
previstas no PDI UFOPA 2019-2013. 

2. Objetivos 

1.1 Geral:  

● Planejar e implementar políticas estudantis e de ações afirmativas de 
permanência nas áreas social, psicológica, pedagógica, restaurativa e esportiva, 
em vista do êxito acadêmico. 
 

1.2 Específicos: 

● Planejar, coordenar, divulgar, acompanhar e avaliar os programas e projetos, 
com vista à implementação de políticas estudantis e de ações afirmativas de 
permanência nas áreas social, psicológica, pedagógica, restaurativa e esportiva, 
em vista do êxito acadêmico. 

● Promover o desenvolvimento de programas de incentivo e apoio às atividades 
esportivas e de lazer de interesse da comunidade interna e externa, além de atuar 
na prevenção à saúde dos estudantes; 

● Otimizar a organização das atividades de natureza desportiva e atividades afins, 
prioritariamente as que conduzam à manutenção da performance humana, 
promoção da saúde e bem-estar, além de promover a integração do estudante 
com a comunidade universitária e do entorno da Ufopa; 
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● Fortalecer ações educativas que integram a cultura esportiva a diversas formas 
de atendimento pessoal e social, voltadas para os estudantes indígenas e 
quilombolas proporcionando a eles e seus familiares e/ou responsáveis, o acesso 
à prática esportiva; 

● Realizar o monitoramento e a avaliação dos serviços implementados na Proges 
por meio de indicadores definidos de acordo com as normativas descritas pela 
Política de Assistência Estudantil; 

● Desenvolver metodologia de acompanhamento social e pedagógico, 
monitoramento e a avaliação do desempenho acadêmico com ênfase aos 
estudantes que acessam recursos do PNAES. A ação de monitoramento e 
avaliação deve ser constante e visa a implementação de ações e estratégias para 
acompanhar o desenvolvimento do estudante em seu percurso acadêmico; 

● Consolidar e ampliar as políticas de assistência estudantil, com metas que 
garantam o acesso e a permanência, com investimento em ações: pedagógicas, 
sociais, afirmativas, desportivas, artísticas, culturais, de atenção à saúde física e 
mental, do bem-estar e qualidade de vida do estudante pautado pelos princípios 
que regem a Política de Assistência Estudantil da Ufopa. 
 

3. Amparo legal – Capacitação dos servidores 

A fundamentação do planejamento de capacitação da unidade Pró-Reitoria de Gestão 

Estudantil (Proges) baseia-se no Decreto n° 9.991/2019 (Dispõe sobre a Política Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal) e Instrução Normativa 201/2019 

(Dispõe sobre os critérios e procedimentos específicos da Política Nacional de Desenvolvimento de 

Pessoas de que trata o Decreto nº 9.991/2019). 

Para a concessão de Licença Capacitação (concedida por até três meses a cada quinquênio 

de efetivo exercício), será observado o pressuposto descrito no art. 25 do Decreto nº 9.991/2019. 

 

 

 



 

 

4. Lista de todos servidores aptos ao gozo de licença capacitação da Proges/Ufopa 

Matrícula Siape Servidor(a) 
Admissão no 

Cargo 
Cargo 

Ação de 
desenvolvimento ou 

capacitação 
pretendida 

Área de 
conhecimento* 

Previsão de afastamento** 

2824890 ALDO SOUSA CAMPOS 01/07/2011 
TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
Não se manifestou 

2996928 
ARIELA SORAYA DO NASCIMENTO 

SIQUEIRA 
24/11/2017 

TRADUTORA E 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Não se manifestou 

2115391 DANIEL SANTOS DE CASTRO 17/04/2014 NUTRICIONISTA 
Nutrição e Segurança 

Alimentar 
Não especificado 2022 

1825019 EDSON DE SOUSA ALMEIDA 01/07/2011 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Assistência Estudantil, 
Políticas Públicas e 

Direito 
Não especificado 2022 

2993451 EMERSON FERNANDES DE SOUZA 01/11/2017 ADMINISTRADOR Não se manifestou 

2996794 ENDREW HENRIQUE BARRETO 16/11/2017 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Capacitação na área de 
Ciência de Dados (Data 

Science) 

Tecnologia da 
Informação 

2º Semestre de 2022 

1832882 GABRIEL MARTINS HEBRAHIM 01/07/2011 ADMINISTRADOR Não se manifestou 

1618130 GISELLE MOREIRA DO VALE LIMA 03/11/2017 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
Não se manifestou 

2157700 
HELANA MIRANDA DA CRUZ 

GOMES 
03/09/2014 PEDAGOGA Não se manifestou 

2209076 IVANILSON RIBEIRO CARDOSO 17/03/2015 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
Não se manifestou 

1295824 IVONE DOMINGOS E SILVA 10/04/2014 ASSISTENTE SOCIAL 

Capacitação na área da 
educação estudantil/ 

acessibilidade e ou 
inclusão  

Educação e Inclusão 2º Semestre de 2022 

1995648 IZABELA MENDONCA DE ASSIS 08/02/2013 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 

Elaboração (etapa 
coleta de dados) de 
tese de doutorado 

como forma de 

Saúde: Doenças 
Tropicais  

1° Semestre de 2022 



 

 

participação no 
planejamento de 

programas de 
assistência integral à 

saúde individual e 
coletiva como sendo 

um dos eixos de ações 
a serem 

implementadas e 
aperfeiçoadas pela 

Diretoria de 
Acompanhamento 

Estudantil. 

2130609 
JONATHAN RAFAEL CARDOSO 

GUIMARAES 
02/06/2014 

TRADUTOR E 
INTÉRPRETE DE LIBRAS 

Não se manifestou 

2457910 JONNES SANTOS FARIAS PEDROSO 01/07/2011 
TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
Não se manifestou 

2130646 KELLEN MARIA GARCIA DE SOUSA 10/06/2014 
TRADUTORA E 

INTÉRPRETE DE LIBRAS 
Não se manifestou 

1581291 LIDIANE NASCIMENTO LEÃO 01/07/2011 
PROFESSORA DO 

MAGISTERIO SUPERIOR 
Não Especificado Não Especificado 2022 

2662446 LUZIENE SANTOS DA SILVA 13/10/2008 NUTRICIONISTA 
Nutrição e Segurança 

Alimentar 
Não Especificado 2022 

2114314 MAIKE JOEL VIEIRA DA SILVA 16/04/2014 
TÉCNICO EM ASSUNTOS 

EDUCACIONAIS 
Não se manifestou 

2171523 MARIA EDINALVA SOUSA DE LIMA 22/10/2014 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
Não se manifestou 

2092660 MARIA IVONE LIMA DE AGUIAR 07/03/2014 ASSISTENTE SOCIAL Não Especificado Não Especificado 2022 

2993788 MILENA RODRIGUES DA POÇA 31/10/2017 PSICÓLOGA Psicologia social   Não especificado 2022 

1090518 ROSANA ALVARENGA CANTO 26/02/2014 PEDAGOGA Não se manifestou 

1825376 
TEREZINHA DO SOCORRO LIRA 

PEREIRA 
01/07/2011 SECRETÁRIA EXECUTIVA 

Ações Afirmativas, 
Práticas Restaurativas, 

- - 



 

 

Racismo, Educação 
Especial e LGBTQIA+ 

2171609 THIAGO MOURA DE SIQUEIRA 23/10/2014 
ASSISTENTE EM 

ADMINISTRAÇÃO 
Não se manifestou 

2996786 VANESSA RODRIGUES DE SOUSA 14/11/2017 ASSISTENTE SOCIAL 

Capacitação na área da 
assistência estudantil/ 

acessibilidade/ 
inclusão e Serviço 

Social  

Educação e Serviço 
Social 

2º Semestre de 2022 

2209104 VIVIANE MOURA CANTO*** 16/03/2015 PSICÓLOGA 

Psicologia Escolar e 
da Educação" e 
"Psicoterapia e 

Terapia Cognitivo-
Comportamental 

Psicologia 
Educacional 

01/07/2021 a 30/07/2021, 
01/12/2021 a 30/12/2021 

e 02/05/2022 a 
31/05/2022. 

* A área de conhecimento deve estar de acordo com o interesse institucional em capacitar o servidor. 
** Levando em consideração o planejamento da unidade, a fim de que não haja prejuízos no âmbito organizacional. 
*** Servidora requereu licença de capacitação em 2021 em três parcelas, sendo a última no ano de 2022. 

 

 O planejamento demonstrado a seguir não garante aos servidores da unidade Proges/Ufopa o atendimento de todas as suas demandas de 

capacitação com recursos geridos pela Progep/Ufopa, estando condicionada à disponibilidade orçamentária e a relevância da capacitação para a 

unidade. Levando em consideração a limitação de recursos financeiros, destinados ao atendimento de demandas de aperfeiçoamento dos 

servidores de todas as unidades administrativas e acadêmicas da Ufopa, neste planejamento deverá constar indicações de eventos para cada 

modalidade abaixo discriminada, considerando o grau de prioridade ao atendimento das metas institucionais, para o exercício de 2022. 

5. Lista de cursos de capacitação para os servidores da Unidade Proges/Ufopa – MODALIDADE BANCO DE TALENTOS (Cursos presenciais na 
Sede, ministrados por facilitadores internos, selecionados via Edital) 

Grau de 
prioridade 

Setor 
Ação de desenvolvimento 

ou capacitação pretendida* 

Linha de 
desenvolvimento

** 

Justificativa para realização da 
capacitação 

Resultado esperado para o 
desempenho da unidade 

3 Proges Gestão de Processos II 
Organização processual da 
unidade 

Melhorias nas demandas da unidade. 

1 Proges 
Introdução ao Serviço 

Público 
I 

Aprimorar os conhecimentos 
acerca do serviço público em 
novos servidores nomeados 

Um maior grau de compreensão do 
funcionamento do serviço público 
como um todo. 



 

 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Redação Oficial II 

Capacitação na área de redação 
oficial considerando a atualização 
da temática. 

Propiciar conhecimento técnico para 
elaboração dos documentos 
administrativos. 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Políticas Públicas 

Educacionais 
III, IV e V 

Um dos objetivos da Proges é 
atuar no planejamento e 
implementação de políticas 
públicas educacionais voltadas à 
permanência dos estudantes e 
conclusão com êxito. 

Capacitar os servidores da Proges e 
das Unidades Acadêmicas em 
Políticas Públicas Educacionais. 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Ações Afirmativas III, IV e V 

A Proges atua diretamente na 
elaboração e implementação de 
ações afirmativas como 
instrumento de efetivação de 
direitos. 

Capacitar os servidores da Proges e 
das Unidades Acadêmicas em Ações 
Afirmativas. 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Acessibilidade e Inclusão III, IV e V 

Considerando a transferência do 
Núcleo de Acessibilidade da Proen 
para a Proges em 2019, a Proges 
passa a trabalhar em ações 
voltadas à área de acessibilidade 
como instrumento de reduzir ou 
eliminar barreiras no processo 
ensino-aprendizagem e a partir da 
oferta de atendimento 
educacional especializado. 

Capacitar os servidores da Proges e 
das Unidades Acadêmicas na área de 
acessibilidade e inclusão. 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Acompanhamento/ 

Assistência Estudantil 
III, IV e V 

A Proges atua diretamente na 
elaboração e implementação de 
políticas de acompanhamento 
(psicológico, social, pedagógico 
etc) a fim de garantir a 
permanência do estudante na 
Instituição e garantir a conclusão 
do curso com êxito. 

Capacitar os servidores da Proges e 
das Unidades Acadêmicas na área de 
acompanhamento e assistência 
estudantis. 

3 
Proges e Unidades 

Acadêmicas 
Justiça Restaurativa III, IV e V 

Com a implantação do NUPRARE, 
a Proges começa a atuar com 
medidas que visam respostas 
restaurativas e não somente 

Capacitar os servidores da Proges e 
das Unidades Acadêmicas na área de 
Justiça Restaurativa, conciliação e 
mediação de conflitos. 



 

 

punitivas a conflitos interpessoais 
ou coletivos. 

3 Proges 

Informatização de 
Processos (Módulo de 

Assistência Estudantil do 
SIGAA etc) 

III, IV e V 

Devido a implantação do Módulo 
de Assistência Estudantil do 
SIGAA, objeto de trabalho da 
equipe do Nuses/Proges, faz-se 
necessária a capacitação na área 
para efetivar a correta utilização 
do sistema. 

Garantir a efetiva implementação do 
Módulo de Assistência Estudantil do 
SIGAA. 

 

6. Lista de cursos de capacitação para os servidores da Unidade Proges/Ufopa – MODALIDADE IN COMPANY (Contratação de empresa 
especializada na ministração de cursos específicos). 

Grau de 
prioridade 

Setor 
Ação de desenvolvimento ou 

capacitação pretendida 
Linha de 

desenvolvimento** 
Justificativa para realização 

da capacitação 
Resultado esperado para o 
desempenho da unidade 

- - - - - - 

7. Lista de cursos de capacitação para os servidores da Unidade Proges/Ufopa – CAPACITAÇÃO EXTERNA (Participação em eventos fora da Sede). 

Grau de 
prioridade 

Setor 
Necessidades de capacitação* 

(tema/curso) 
Linha de 

desenvolvimento** 
Justificativa para realização da capacitação 

Resultado esperado para 
o desempenho da unidade 

3 PROGES 

Encontros Regionais e Nacionais 
do Fórum Nacional de Pró-

Reitores de Assuntos 
Comunitários e Estudantis 

(FONAPRACE). 

III e V 
 

O FONAPRACE é o Fórum Nacional de Pró-Reitores de 
Assuntos Comunitários e Estudantis e tem como 
objetivo: formular políticas e diretrizes básicas que 
permitam a articulação e o fornecimento das ações 
comuns na área de assuntos comunitários e estudantis, 
em nível regional e nacional; assessorar 
permanentemente a Andifes; Participar ativamente na 
defesa da educação pública, gratuita, com qualidade 
acadêmica e científica, e comprometida com a 
sociedade que a mantém; Promover e apoiar estudos e 
pesquisas na área de sua competência, realizar 

Servidores capacitados 
planejamento e na 
elaboração de políticas na 
área de ações afirmativas e 
de 
acompanhamento/assistê
ncia estudantil. 



 

 

congressos, conferências, seminários e eventos 
assemelhados. 

2 PROGES 
Capacitar servidoras na 

elaboração de fluxo institucional. 
II, III, IV e V 

Capacitar servidores na elaboração de fluxo 
institucional acerca do atendimento em casos de 
racismo e assedio no âmbito da Ufopa por meio de 
curso de extensão na Defensoria Pública/ RJ. 

Servidores capacitados na 
elaboração de fluxo 
institucional acerca do 
atendimento em casos de 
racismo e assedio no 
âmbito da Ufopa.  

1 PROGES 
Visita Técnica aos Setores de 

Atendimento Psicológico. 
II, III, IV e V 

Visita Técnica aos Setores de Atendimento Psicológico 
ofertados aos estudantes na Universidades Federal do 
Pará (UFPA), na Universidade Federal Rural da 
Amazônia (UFRA) e em outras Instituições 
Federais/Estaduais de Ensino Superior. 

Servidores capacitados 
para induzir projetos e 
ações voltados ao 
atendimento psicológico 
ao estudante da Ufopa. 

2 PROGES 
Capacitação na área de saúde e 

qualidade de vida do corpo 
discente. 

II, III, IV e V 

Capacitar os servidores da Proges para a elaboração de 
diagnósticos e implementação de ações acerca da 
saúde e qualidade de vida do corpo discente no 
ambiente universitário. 

Servidores capacitados 
para elaboração de 
diagnósticos e 
implementação de ações 
acerca da saúde e 
qualidade de vida do corpo 
discente no ambiente 
universitário. 

3 PROGES 

Capacitação em ações 
estratégicas no atendimento as 
situações de crise que envolvam 

o corpo discente no ambiente 
universitário. 

II, III, IV e V 

Capacitar os servidores da Proges para a 
implementação de ações estratégicas no atendimento 
as situações de crise que envolvam o corpo discente no 
ambiente universitário. 

Servidores capacitados 
para implementação de 
ações estratégicas no 
atendimento as situações 
de crise que envolvam o 
corpo discente no 
ambiente universitário. 

3 PROGES 

Capacitação para formulação de 
políticas e diretrizes que 

possibilitem a articulação e a 
socialização das ações no âmbito 
da Assistência estudantil em nível 

regional e nacional. 

II, III, IV e V 

Capacitar os servidores da Proges para a formulação de 
políticas e diretrizes que possibilitem a articulação e a 
socialização das ações no âmbito da Assistência 
estudantil em nível regional e nacional. 

Servidores capacitados 
para a formulação de 
políticas e diretrizes que 
possibilitem a articulação e 
a socialização das ações no 
âmbito da Assistência 
estudantil. 

3 PROGES 

Capacitação dos servidores do 
Nupsi/Proges relacionada aos 
saberes e práticas que versem 
sobre a educação, o trabalho, 

II, III, IV e V 

Capacitar os servidores do Nupsi/Proges por meio da 
troca de saberes e práticas que versem sobre a 
educação, o trabalho, saúde, meio ambiente, 

Servidores do 
Nupsi/Proges capacitados 
a partir de saberes e 
práticas que versem sobre 



 

 

saúde, meio ambiente, economia, 
cultura, as questões sociais e 
políticas contemporâneas da 

referida localidade. 

economia, cultura, as questões sociais e políticas 
contemporâneas da referida localidade. 

a educação, o trabalho, 
saúde, meio ambiente, 
economia, cultura, as 
questões sociais e políticas 
contemporâneas da 
referida localidade.  

3 PROGES Capacitação na área esportiva. II, III, IV e V 

Os eventos esportivos têm como objetivo a integração 
e a socialização entre os estudantes e servidores de 
todas as Unidades/Campi, contribuindo para o 
processo ensino-aprendizagem além da sala de aula. O 
programa de esportes da Ufopa consta no PDI 2019-
2023 (item 5.3.1.3, p. 105). 
 

Servidores da Coordenação 
de Esporte e Lazer (CEL) 
capacitados na área 
desportiva. 

3 PROGES 

Capacitar servidores para 
atuarem na área da Tradução e 

Interpretação da Língua Brasileira 
de Sinais (Libras). 

II, III, IV e V 

Participação em eventos regionais, estaduais ou 
nacionais na área de Libras. 

Servidores do Núcleo de 
Acessibilidade da Proges 
capacitados na área de 
Libras. 

3 PROGES 

Participar de Congresso de 
Pesquisas em Tradução e 

Interpretação de Libras a fim de 
dialogar com os elementos do 

processo de tradução e 
interpretação realizado por IES. 

II, III, IV e V 

Participação em eventos regionais, estaduais ou 
nacionais na área de Libras 

Servidores do Núcleo de 
Acessibilidade da Proges 
capacitados na área de 
Libras. 

2 PROGES 
Capacitação na área de 

atendimento pedagógico ao 
estudante. 

II, III, IV e V 

Capacitar o servidor para o atendimento pedagógico ao 
discente a partir de Visita Técnica aos Setores de 
Atendimento Pedagógico de Instituições de Ensino 
Superior (IES) e participação em eventos regionais, 
estaduais e nacionais voltados à área. 

Servidores do 
Nugepe/Proges 
capacitados na área de 
atendimento pedagógico 
ao estudante e no 
acompanhamento/assistê
ncia estudantil. 

3 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Capacitar as assistentes sociais do Nuses/Proges em 
matéria relacionada as atribuições profissionais, nas 
dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa e 
ético-político. 

Servidores do 
Nuses/Proges capacitados 
em matéria relacionada as 
atribuições profissionais, 
nas dimensões teórico-
metodológica, técnico-
operativa e ético-político. 



 

 

3 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Capacitar as assistentes sociais do Nuses/Proges em 
matéria relacionada as atribuições do assistente social 
na Assistência Estudantil. 

Servidores do 
Nuses/Proges capacitados 
em matéria relacionada as 
atribuições do assistente 
social na Assistência 
Estudantil. 

3 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Capacitar as assistentes sociais do Nuses/Proges em 
matéria relacionada as atribuições do assistente social 
na Assistência Estudantil com enfoque na Saúde 
Mental. 

Servidores do 
Nuses/Proges em matéria 
relacionada as atribuições 
do assistente social na 
Assistência Estudantil com 
enfoque na Saúde Mental. 

2 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Conhecer o trabalho desenvolvido pelas assistentes 
sociais de outras Instituições, mais especificamente da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN,  
em matéria relacionada as atribuições do assistente 
social na Assistência Estudantil no que se refere a 
análise socioeconômica, com utilização do módulo de 
assistência estudantil-SIGAA e o aprimoramento das 
ações do Nuses/Proges. 

Servidores do 
Nuses/Proges capacitados 
em matéria relacionada as 
atribuições do assistente 
social na Assistência 
Estudantil no que se refere 
a análise socioeconômica e 
o aprimoramento das 
ações do Nuses/Proges. 

2 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Capacitar as assistentes sociais do Nuses/Proges em 
matéria relacionada as atribuições do assistente social 
na Assistência Estudantil especificamente aos PcDs. 

Servidores capacitados 
para atuar em projetos e 
ações voltados aos 
estudantes PcDs atendidos 
pela Proges. 

3 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Conhecer a Realidade Indígena e Quilombola 
considerando a demanda indígena e quilombola 
atendidos pela Proges. 

Servidores capacitados 
para atuar em projetos e 
ações voltados à população 
indígena e quilombola 
atendida pela Proges. 

1 PROGES 
Capacitação na área de Serviço 

Social. 
II, III, IV e V 

Conhecer a Realidade da população Ribeirinha 
atendidos na Proges. 

Servidores capacitados 
para atuar em projetos e 
ações voltados para a 
população ribeirinha 
atendida pela Proges. 

1 PROGES 
Semana de Administração 

Orçamentária, Financeira e de 
Contratação 

IV e V 
 

Treinamento para Administradores e Assistentes em 
Administração da Proges acerca das regras 

Atualização de 
conhecimentos sobre 
orçamento público. 



 

 

orçamentárias atualizadas para a Administração 
Pública. 

2 PROGES 
Capacitação na área de execução 

orçamentária e financeira. 
IV e V 

 

Treinamento para Administradores e Assistentes em 
Administração da Proges acerca das regras 
orçamentárias atualizadas para a Administração 
Pública. 

Atualização de 
conhecimentos sobre 
orçamento público. 

1 PROGES 
Capacitação na área de Ciência 

de Dados (Data Science) 
V 

Aprender técnicas de análise de dados, estatística, 
modelagem e visualização. 
Aprender, por meio do uso de uma linguagem de 
programação sobre coleta, preparação e exploração de 
dados. 
Visa compreender como visualizar dados e comunicar 
resultados através de gráficos para subsidiar a 
elaboração de relatórios detalhados e análises que 
apontam indicadores para subsidiar a tomada de 
decisão da gestão. 

Otimizar os processos de 
processamento de dados 
de assuntos estudantis 
para atender aos pedidos 
de acesso à informação e 
às prestações de contas aos 
Órgãos de Controle e MEC. 
Aprimorar o 
desenvolvimento de 
indicadores das áreas de 
atuação da Proges. 

* Esse campo pode ser preenchido com os eventos de capacitação necessários para o aprimoramento de competências e habilidades, ou caso não seja possível a identificação 
dos eventos, nesse campo deve constar a (s) área (s) de conhecimento (direcionadas de acordo com as especialidades e necessidades da unidade).  
 
** Linhas de Desenvolvimento: 
De acordo com a Lei 11.091/2005, Decreto nº 5.824/2006 e Decreto 5.825/2006, o programa de capacitação deverá ser implementado nas seguintes linhas de desenvolvimento: 
I - Iniciação ao Serviço Público - visa a dar conhecimento ao servidor da função do Estado, das especificidades do Serviço Público, da missão da UFOPA e da conduta do servidor público e sua integração ao ambiente 
institucional;  
II - Formação geral – visa à oferta de informações ao servidor sobre a importância dos aspectos profissionais vinculados à formulação, ao planejamento, à execução e ao controle das metas institucionais; 
III - Gestão – visa a preparação do servidor para o desenvolvimento da atividade de gestão, que deverá se constituir em pré-requisito para o exercício de funções de chefia, coordenação, assessoramento e direção;  
IV - Inter-relação entre ambientes – visa à capacitação do servidor para o desenvolvimento de atividades relacionadas e desenvolvidas em mais de um ambiente organizacional; 
V - Específica – visa à capacitação do servidor para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente organizacional em que atua e ao cargo que ocupa 
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