
Este documento foi elaborado por uma Comissão instituída para discutir a proposta de criação de um comitê 

responsável pelo planejamento institucional de um plano de capacitação e qualificação para os 

técnico-administrativos e os docentes da UFABC e elaborar seu regimento; a iniciativa da criação deste 

Comitê partiu da Reitoria, na gestão do Prof. Dr. Fazzio (conforme indicado na portaria da Reitoria 592 de 25 

de novembro de 2009). 

Ressaltamos que como o Regimento ainda não foi aprovado por instância superior, não tem validade 

institucional até a presente data, 04 de outubro de 2010. 

CIS/UFABC 

 

REGIMENTO 

 

Objeto 

Art.1º. O presente regimento disciplinará o funcionamento do Comitê de Capacitação e Qualificação de 

Pessoal (CCQP), instituído no âmbito da Universidade Federal do ABC pela portaria nº 592 de 25 de 

novembro de 2009, publicada no boletim de serviço nº 88 de 02 de dezembro de 2009.  

 

Definições 

Art. 2º Para os fins deste regimento entende-se por:  

I – Capacitação – processo contínuo de aprendizagem através de eventos de curta duração, com o propósito 

de fomentar competências e habilidades necessárias à execução das atribuições dos servidores; 

II – Qualificação – ocorrência formal de aprendizagem que determina o nível acadêmico do servidor;  

III – Treinamento – eventos que se enquadrem nas definições de Capacitação e Qualificação;  

IV – Eventos de Capacitação – eventos internos e externos, cursos presenciais e à distância, aprendizagem 

em serviço, grupos formais de estudos, intercâmbios, estágios, seminários, conferências e congressos, 

inclusive os que necessitam de afastamentos a qualquer prazo e que atendam aos interesses da 

administração;  

V – Eventos de Qualificação – eventos internos e externos de educação formal e científicos, presenciais e à 

distância que compreendam graduação, especialização, pós-graduação em níveis de mestrado e doutorado, 

VI  - Atividades de pesquisa: eventos internos e externos de educação formal e científicos, presenciais e a 

distância que compreendam o pós-doutorado. 

VII – Unidade administrativa – órgãos executivos da Administração Universitária, indicados pelo regimento da 

UFABC da seguinte forma: Reitoria, Vice-reitoria, Pró-reitorias, Gabinete da Reitoria, Secretaria Geral, 

Procuradoria Jurídica, Prefeitura Universitária, órgãos de apoio acadêmico, órgãos de apoio complementar, 

Assessorias da Reitoria e Centros.  



Finalidade 

Art. 3º. A atuação da CCQP terá como finalidade a elaboração e gestão das Políticas de Capacitação e 

Qualificação de Pessoal, as quais, desde já, passam a ser instrumentos de gestão institucional obrigatórios 

no âmbito da UFABC.  

 

Diretrizes da Política de Capacitação e Qualificação de Pessoal  

Art. 4º. As Políticas de Capacitação e Qualificação de Pessoal terão as seguintes diretrizes:  

I – Melhorar a eficiência, eficácia e qualidade dos serviços prestados à comunidade da UFABC;  

II – Incentivar e fomentar o desenvolvimento permanente do servidor público da instituição;  

III – Assegurar o acesso dos servidores em eventos de capacitação interna ou externamente ao seu ambiente 

de trabalho; IV – Adequar as competências requeridas dos servidores aos objetivos institucionais;  

V – Racionalizar e promover a efetividade dos gastos com capacitação e qualificação;  

VI – Disciplinar a mobilidade acadêmica e administrativa.  

 

Instrumentos 

Art. 5º. -São instrumentos da CCQP para o desenvolvimento da Política de Capacitação e Qualificação de 

Pessoal:  

I – Plano anual de Capacitação e Qualificação dos servidores UFABC;  

II – Relatório de execução do respectivo Plano Anual;  

Parágrafo primeiro – o Plano Anual de Capacitação e Qualificação contemplarão os eventos de capacitação e 

qualificação voltados a todo o quadro efetivo da UFABC e deverão ser submetidos à aprovação do Conselho 

Universitário até sua última seção ordinária no ano que anteceda a vigência do plano;  

Parágrafo segundo – o Plano anual de Capacitação e Qualificação dos servidores UFABC contemplará o Plano 

Anual de Capacitação dos Técnico–Administrativos previsto na Lei 11.071/2005 e elaborado pela 

Coordenação-geral de Recursos Humanos, sob as diretrizes estipuladas pela CCQP;  

Parágrafo terceiro – a Coordenação-geral de Recursos Humanos submeterá à CCQP o Plano Anual de 

Capacitação dos Técnico–Administrativos a que se refere o parágrafo anterior, já aprovado pela Comissão 

Interna de Supervisão, até 31 de outubro do ano anterior à sua vigência;  



Atribuições 

Art. 6º. A CCQP terá como atribuições:  

I -Elaborar a Política e as Diretrizes de Desenvolvimento Funcional e Profissional dos Servidores Docentes e 

Técnicos Administrativos da UFABC:  

I.I – A Política e as Diretrizes de Desenvolvimento Funcional e Profissional dos Servidores 

Docentes e Técnicos Administrativos da UFABC deverão abranger eventos de treinamento em 

conhecimentos transversais, gerenciais e específicos, em níveis profissionalizante e 

acadêmico;  

I.I.I – Os eventos de capacitação e qualificação em conhecimentos transversais priorizarão a 

disseminação das práticas eficazes do servidorismo, posicionamento funcional, ética na 

administração pública, direito administrativo, conhecimento institucional e das ferramentas 

tecnológicas à disposição do desempenho profissional;  

I.I.II – Os eventos de capacitação e qualificação em conhecimentos gerenciais abrangerão 

ações voltadas à habilitação de servidores para o exercício de cargos de direção e 

assessoramento superiores, os quais terão, nos termos do Decreto nº 5.707 de 23 de fevereiro 

de 2006, prioridade nos programas de desenvolvimento de recursos humanos;  

I.I.III – Os eventos destinados a conhecimentos específicos ocorrerão exclusivamente na 

modalidade de capacitação e abrangerão eventos de curta duração voltados ao 

desenvolvimento de atividades singulares e essenciais a área específica;  

II – Elaborar o Plano Anual de Capacitação e Qualificação da instituição e submetê-lo ao Conselho 

Universitário para aprovação;  

II.I – O Plano Anual de Capacitação e Qualificação deverá abranger ações voltadas ao 

desenvolvimento profissional e acadêmico dos Docentes e Técnico-Administrativos, 

especialmente em seu trato orçamentário e financeiro, e será elaborado conjuntamente com a 

Coordenação-geral de Recursos Humanos e com as unidades administrativas da UFABC, de 

acordo com as deliberações da CCQP;  

III – Elaborar planos, metas e critérios institucionais sobre à alocação dos recursos para fins de capacitação e 

qualificação de seus servidores;  

III.I – a UFABC proverá recursos anuais destinados a Capacitação e Qualificação de servidores 

na forma prevista em seu Plano Anual, que deverá determinar:  



a) O quantitativo de recursos destinado a Capacitação e Qualificação dos servidores da UFABC;  

b) O percentual de recursos destinado a cada modalidade;  

c) A forma de alocação dos recursos entre as unidades administrativas;  

d) Critérios e fluxos para solicitação e utilização dos recursos para capacitação pelas unidades 

administrativas;  

e) Critérios para distribuição de recursos para Qualificação de servidores;  

III.II – A CCQP fixará as metas institucionais e setoriais em capacitação e qualificação, 

subsidiada pela CGRH;  

IV – Estipular normas e procedimentos gerais para a Política Institucional de Mobilidade Acadêmica e 

Administrativa;  

IV.I – A Política Institucional de Mobilidade Acadêmica e Administrativa será destinada a atender as 

necessidades de afastamento do servidor para eventos de treinamento, por atribuição de cargo/função, 

missão científica ou evento similar, assim como disciplinar possíveis ocorrências de redistribuição, cessão, 

remoção, exercício provisório ou outra eventual modalidade de deslocamento do servidor, seja 

internamente ou no âmbito de qualquer ente da administração pública;  

IV.II – É de responsabilidade de cada unidade administrativa fixar seus critérios e fluxos internos para 

mobilidade, atendendo às normas e procedimentos gerais estipulados pela CCQP para a Política de 

Mobilidade Acadêmica e Administrativa, salvo considerações de mérito acadêmico, que deverão ser de 

atribuição da Comissão Permanente de Pessoal Docente CPPD; 

IV.III – É de responsabilidade da CPPD definir normas e critérios específicos para mobilidade e progressão 

acadêmica dos docentes desta instituição, desde que em consonância com as normas e procedimentos 

gerais;  

IV.IV – A mobilidade acadêmica e administrativa observará a disponibilidade de recursos disponibilizados 

para esse fim no Plano Anual de Capacitação e Qualificação;  

V – Promover a disseminação e gerenciamento da política de desenvolvimento de pessoal entre os 

dirigentes, titulares das unidades de recursos humanos, os responsáveis pela capacitação, os servidores e 

suas entidades representativas;  

V.I – Os ocupantes das funções especificados pelo item V são co-responsáveis pelo 

gerenciamento e divulgação dos eventos de treinamento e execução das metas contempladas 

pelo Plano Anual de Capacitação e Qualificação, sob responsabilidade de sua gestão;  



V.II.I – as metas institucionais terão como base a consolidação do item III.I deste regimento no 

Plano Anual de Capacitação e Qualificação em  

relação à sua execução;  

VI – Avaliar periodicamente os relatórios das áreas e setores da instituição sobre a execução do Plano Anual 

de Capacitação e Qualificação;  

VI.I – Cada área deverá prestar contas mensalmente sobre o que lhe couber na execução do 

Plano Anual de Capacitação e Qualificação, sendo o resultado fator decisório para possíveis 

realocações de recursos no exercício e alocações de recursos para o ano posterior;  

VII – Resolver casos omissos que contemplem eventos de capacitação, qualificação e mobilidade acadêmica 

e administrativa.  

Da composição e respectivos mandatos 

Art.7º. O Comitê de Capacitação e Qualificação de Pessoal - CCQP terá caráter permanente no âmbito da 

UFABC e contará com a seguinte composição, sob a coordenação do primeiro:  

a) 1 representante da Coordenação-geral de Recursos Humanos, indicado por seu Coordenador;  

b) 2 representantes Técnico-Administrativos, eleitos por seus pares;  

c) 2 representantes Docentes de centros distintos e indicados pela reitoria;  

d) 1 representante da CIS -Comissão Interna de Supervisão do Plano de Carreira dos Técnicos Administrativos 

em Educação; 

e) 1 representante da CPPD – Comissão Permanente de Pessoal Docente, indicado pela própria Comissão; e 

f) 1 representante da Pró-Reitoria de Planejamento. 

Parágrafo primeiro – todos os suplentes serão definidos da mesma forma que os membros titulares que 

representam. 

Parágrafo segundo – 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 terceiro – a representação dos membros da CCQP terá duração de 2 anos, podendo cada membro 

ser reconduzido à comissão somente 1 vez;  

Parágrafo quarto – a CCQP contará com apoio técnico-administrativo e demais recursos necessários à 



execução de suas atividades.  

Dos treinamentos regularmente instituídos 

Art.8º. Considera-se treinamento Regularmente Instituído, toda ação de treinamento mencionada pelos itens 

”IV” e “V” do artigo segundo deste regimento que tenha sido contemplada pelo Plano Anual de Capacitação 

e Qualificação da UFABC;  

Da disposição transitória 

Art. 9º. Até que sejam instituídas as deliberações da CCQP, as unidades administrativas atenderão às normas 

e fluxos anteriormente estipulados pela CGRH e pela portaria nº 228 de 12 de outubro de 2007, publicada no 

Boletim de Serviço de novembro de 2007, para solicitações de capacitação, qualificação e mobilidade 

acadêmica e administrativa.  

Parágrafo único – casos oriundos às normas e fluxos a que se refere este artigo serão resolvidos pelo 

coordenador deste Comitê juntamente com o Gabinete da Reitoria;  

 


