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1. Introdução

A Regional Jataí (REJ) da Universidade Federal de Goiás (UFG) compõe a rede de

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) do Ministério da Educação, realizando

diversas atividades administrativas e acadêmicas e atuando no Ensino, na Pesquisa e na

Extensão.  Atualmente,  conta  com  um  quadro  de  pessoal  de  aproximadamente  400

professores e 115 técnico-administrativos  do quadro  efetivo  da universidade,  além de

vários  funcionários  terceirizados  que  dão  suporte  às  atividades  desenvolvidas  nesta

instituição. 

Sendo assim, faz-se necessário o constante aprimoramento e aperfeiçoamento do

quadro de pessoal da REJ. Nessa perspectiva, este plano visa propor um programa de

capacitação  voltado  às  necessidades  institucionais,  proporcionando  aos  servidores  e

terceirizados  a  possibilidade  de  agregar  novas  habilidades  e  conhecimentos  que  os

auxiliarão  no  desempenho  de  suas  atividades  junto  aos  cargos  e  funções  que

desempenham na instituição. 

2. Objetivos

Geral

Capacitar  o  quadro  de  pessoal  da  Regional  Jataí,  no  que  tange  às  carências

apresentadas pelos servidores.

Específicos

• Discutir a dimensão do trabalho, nos níveis psicológico e subjetivo do indivíduo,

bem  como  as  estratégias  que  favorecem,  no  relacionamento,  na  gestão  e  na

comunicação,  a  possibilidade  de  desenvolvimento  do  potencial  humano  e

profissional;

• Apresentar algumas funcionalidades dos aplicativos Writer e Calc que compõem a

suíte de escritório LibreOffice;

• Contribuir  para  a  formação  de  servidores  quanto  ao  uso  da  norma-padrão  da  língua

portuguesa em documentos institucionais;

• Apresentar a legislação aplicada à Administração Pública.

3. Metodologia

A  capacitação  iniciará  no  primeiro  semestre  de  2018  e  será  desenvolvida  em



encontros que ocorrerão às sextas-feiras, no período matutino, em local a ser definido. Os

instrutores  serão os  servidores  docentes  e  técnicos da Regional  Jataí,  escolhidos de

acordo com a sua formação e experiências nos conteúdos a serem abordados.

4. Público Alvo

Este  plano  de  capacitação  tem  como  público-alvo  os  servidores  técnico-

administrativos,  sendo extensivo  aos  servidores  docentes  e  terceirizados  da  Regional

Jataí da Universidade Federal de Goiás. Não será permitido a participação de discentes.

5. Meta

Capacitar os servidores da REJ/UFG. 

6. Conteúdo Programático

Cursos Carga
Horária

Instrutor

Saúde e Bem – Estar do servidor 20 horas Joana/Neiva/Rodrigo/Beatriz/David

LibreOffice Writer 20 horas Daniel / Cleiber

LibreOffice Calc 20 horas Leandro / Danilo

Tópicos em Língua Portuguesa: Análise
linguística em docs. institucionais 

20 horas Ronaldo José Cardoso

Legislação  aplicada  à  Administração
Pública

24 horas Maria Cristina

TOTAL 104 horas

7. Número de Vagas

Serão oferecidas 30 vagas.

8. Certificação

Os certificados serão emitidos pelo DDRH da UFG e fornecidos aos participantes que

obtiverem frequência mínima de 80% (oitenta por cento) e média mínima 7,00 (sete).
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