
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ABC 

 
PORTARIA N° xxx, DE 04 DE NOVEMBRO DE 2009. 

 

O REITOR PRÓ TEMPORE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
ABC – UFABC, nomeado pela Portaria MEC nº. 986, de 07 de agosto  de 2008, 
publicada no Diário Oficial da União, Seção 2, página 10, de 08 de agosto de 
2008, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o previsto no Decreto n.º 
5.707, de 23/02/2006 (D.O.U. 24/06/2006), RESOLVE:  

Art. 1º Instituir Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal (CCQP), no 
âmbito da Universidade Federal do ABC, que terá a seguinte atribuição: 

I – O Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal da UFABC - CCQP terá 
caráter permanente e será responsável pela elaboração da Política e das 
Diretrizes de Desenvolvimento Funcional e Profissional dos Servidores Docentes 
e Técnicos Administrativos da UFABC, assim como pela sua respectiva 
disseminação, supervisão da correta aplicação pelos dirigentes, titulares das 
unidades de recursos humanos, responsáveis pela capacitação, servidores e suas 
entidades representativas, e pelo trato orçamentário e financeiro destinado à 
capacitação e à qualificação de pessoal da UFABC.    

Parágrafo primeiro – o desenvolvimento funcional e profissional dos servidores da 
UFABC compreenderá eventos de capacitação e de qualificação aos níveis de 
graduação e pós-graduação, pós-doutoramento, missão ou estudo no exterior. 

Parágrafo segundo – para os fins dessa portaria entende-se por capacitação os 
eventos internos e externos, cursos presenciais e à distância, aprendizagem a 
serviço, grupos formais de estudo, intercâmbios, estágios, seminários e 
congressos, inclusive os que necessitam de afastamentos a qualquer prazo e que 
atendam aos interesses da administração.  

Art. 2º – A CCQP será constituída da seguinte forma: 

I - 2 representantes técnico-administrativos, eleitos por seus pares, 2 
representantes docentes, indicados pela reitoria, 1 representante da CIS - 
Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnicos 
Administrativos em Educação, 1 representante da CPPD – Comissão Permanente 
de Pessoal Docente e 1 representante da Coordenação-geral de Recursos 
Humanos, indicado por seu coordenador; 

II – todos os membros titulares da CCQP terão seus suplentes definidos da 
mesma forma;  

Parágrafo primeiro – todos os membros da CCQP deverão ser do quadro efetivo 
de servidores da UFABC e não terão nenhuma remuneração adicional ou 
benefícios de qualquer natureza pelas atribuições que vierem a desenvolver; 



Parágrafo segundo – o caráter temporal da representação dos membros da 
CCQP será definido no seu regimento;  

Art. 3º – O regimento da CCQP será elaborado por Comissão Temporária 
Específica, neste ato constituída da seguinte forma: 

1 representante da CPPD, 1 representante da CIS, 1 representante da CGRH e 1 
representante da Propladi;  

Parágrafo primeiro – a Comissão Temporária Específica terá o prazo de 60 dias, 
contados a partir da publicação desta portaria, para apresentar à Reitoria a minuta 
de regimento da Comissão de Capacitação e Qualificação de Pessoal; 

Parágrafo segundo – a partir da designação dos membros da CCQP, a Comissão 
Temporária Específica se extinguirá, tendo sido cumpridas todas as suas 
atribuições;   

Parágrafo terceiro – caberá a CCQP a aprovação e publicação do seu regimento 
oficial.  
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Reitor pro-tempore  

 


