
Relatório das Necessidades

EDUCAÇÃO FORMAL

Código/Necessidade de Desenvolvimento
Área Temática  

(CAPES)

Necessidade 

Transversal Público-Alvo

Unidade 

Organizacional Tipo de Aprendizagem Modalidade

Término 

Previsto Ação Gratuita

Custo Total 

Previsto

Agentes 

Públicos

(10) Realizar formação em nível de mestrado para aprimoramento do

gerenciamento dos processos ligados às áreas administrativas do campus, como

orçamento e financeiro, gestão de materiais, aquisições e outras atividades

relacionadas à administração.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCASJB Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(40) Realizar formação em nível de mestrado para capacitar servidor na área de

SISTEMAS APLICADOS A ENGENHARIA E A GESTÃO para melhor desempenhar as

atividades no setor que atua.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DIRGFOCC
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2024 Sim 0,00 1

(156) Realizar formação em nível de mestrado para aprimorar a maneira em que são

geridos os materiais e também auxiliar nas decisões a serem tomadas.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CCOMCC
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(181) Realizar formação em nível de mestrado para autoconhecimento e

desenvolvimento pessoal

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CADMREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(292) Realizar formação em nível de mestrado para ampliar conhecimentos que

visem o planejamento, desenvolvimento e modernização de projetos produtivos,

por meio de instrumental teórico e prático no campo do conhecimento do

planejamento.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CITCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 40.000,00 1

(317) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver conhecimentos

sobre o planejamento estratégico que resultará no aprimoramento da execução das

ações de desenvolvimento institucional do IFFluminense.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DDIREIT
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2025 Sim 0,00 1
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(427) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para desenvolver e aprimorar habilidades de

pesquisa e rede de relacionamentos acadêmicas.

Administração Não

Docente e Gestor

CCTHCF
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 10

(665) Realizar formação em nível de mestrado para maior capacitação teórica para o

exercício profissional

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CALCM
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(699) Realizar formação em nível de mestrado tendo em vista que será uma forma

de aprimorar minha  experiência e credibilidade numa área de conhecimento

específica para atender as necessidade de  vários setores.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CEEREIT
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(848) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolvimento das habilidades

de comunicação empresarial, o que resultará em uma comunicação mais eficiente

de meu setor de lotação com os campi.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

PROEN
 Educação Formal/Mestrado Distância 2024 Não 5.000,00 1

(861) Aprender sobre Racionalização de métodos e de processos administrativos

para melhoria e padronização de métodos e de processos administrativos

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CAMSAEGCC
 Educação Formal/Mestrado Distância - Sim 0,00 7

(715) Realizar formação em nivel de doutorado para melhorar a atuação docente e

buscar qualificação na área de atuação junto ao IFF.

Administração Não Docente DIPLANESCQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(1001) Realizar formação em nivel de doutorado para gerir fatores ambientais,

otimização de recursos, trabalhar a sustentabilidade bem como a responsabilidade

social e o compromisso com estratégias sustentáveis.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAECM
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(1009) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da

execução da despesa pública para aperfeiçoamento e qualificação do servidor e

formar profissionais com conhecimentos inovadores e éticos na area  Contabilidade

e Finanças .

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DADMCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1
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(1040) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atualizar conhecimentos para melhorar a qualidade das aulas ministradas

Administração Não Docente DGCCGUAR


Educação 

Formal/Especialização Distância - Sim 0,00 1

(971) Entender sobre gerenciamento de processos para aprimoramento do

conhecimento em gestão, resultado em melhor organização e eficiência do trabalho

administrativo.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AOCI


Educação 

Formal/Especialização Distância - Não 100,00 1

(8) Realizar formação em nível de especialização para adquirir conhecimentos

específicos voltados para o exercício das atividades de planejamento e de gestão no

setor público que auxiliará no desempenho das atividades na instituição.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGCAC

Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Não 1.800,00 1

(49) Realizar formação em nível de mestrado para descrever a trajetória do Polo de

Inovação do IF Fluminense a fim mensurar os resultados, fortalecer e divulgar as

ações de inovação nos Campi.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CEPICQ Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(192) Realizar formação em nivel de doutorado para uma melhor reflexão sobre as

políticas públicas e a melhor forma de  participar de sua implementação na "ponta"

junto ao usuário/estudante e seus familiares.  Conhecer políticas.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAECBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 60,00 1

(203) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para aprofundar os

conhecimentos na área de Gestão e  Desenvolvimento de pessoas.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DGCCFRIO


Educação 

Formal/Especialização - - Não 350,00 1

(425) Aprender sobre Desenvolvimento e aperfeiçoamento do processo

orçamentário federal tendo em vista otimização de melhores práticas no processos

orçamentário/financeiro

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CCCF
 Educação Formal/Mestrado - 2025 Sim 0,00 1

(531) Realizar formação em nível de mestrado para capacitar os servidores para

acompanharem os avanços de gestão, práticas de governo e políticas públicas, e

resultará na qualificação profissional do servidor.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DAOFCREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 126.000,00 2
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(534) Realizar formação em nivel de doutorado para formar profissionais com

conhecimento sofisticado, inovadores e éticos, no conhecimento de Contabilidade e

Finanças, e resultará na qualificação profissional do servidor.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DAOFCREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Não 235.470,00 2

(535) Realizar formação em nível de especialização para capacitar os servidores

quanto as mudanças e atualizações dos processos contábeis de gestão e

planejamento na administração pública, e resultará na qualificação profissional do

servidor.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAOFCREIT


Educação 

Formal/Especialização Distância - Não 1.980,00 1

(545) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitar os servidores quanto

a aplicação prática em estudos empíricos na área de planejamento e gestão, e

resultará na qualificação profissional do servidor.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAOFCREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Não 128.780,00 1

(652) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver competências e

habilidades  necessárias para aprimorar o exercício profissional, visando a

qualificação do quadro de servidores com funções de gestão.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DIACM
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(659) Realizar formação em nível de mestrado para um servidor técnico

administrativo com um grau de formação mais profundo, atuando na área de

educação  com mais qualidade e satisfação para a comunidade.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DIPEREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2024 Não 200,00 100

(870) Realizar formação em nível de mestrado para adquirir conhecimentos em

Gestão/Administração Pública para o exercício da prática administrativa nas

organizações públicas, visando produtividade.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CGCCI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(1008) Aprender sobre Evidência dos recursos dos orçamentos vigentes, das

alterações decorrentes de créditos adicionais, das receitas prevista e arrecadada, da

despesa empenhada, liquidada e paga à conta desses recursos e as respectivas

disponibilidades para aperfeiçoamento e qualificação

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DADMCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(1086) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para gerir licitações e contratos de materiais dentro dos normativos legais que

resultará em maior segurança jurídica para o s

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CCOMCQ


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 1
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(1087) Aprender sobre Contratação de serviços de terceiros para a execução de

obras e serviços de construção, reforma, manutenção, demolição, zeladoria e

vigilância de edifícios públicos e imóveis funcionais para gerir licitações e contratos

de serviços terceirizados dentro da norma

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CCOMCQ


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 1

(1088) Realizar formação em nível de especialização para coordenar as compras

públicas, com uso adequado da nova legislação, que resultará na efetuação de

contratações mais eficientes, ágeis e legalmente corretas.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCOMCQ


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 13

(128) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver uma proposta de

utilização híbrida para uma área anexa ao prédio da Reitoria do IFF, possibilitando o

uso pelo IFF e pela sociedade, aprimorando projetos de cultura, esporte e extensão

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CIMINSREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(305) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

capacitação para evolução da atuação docente, de pesquisa e de extensão na busca

de incrementar a qualidade das ações do docente nas aulas do curso de Arquitetura

e Urbanismo do IFF

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Docente

CBAUCC
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(739) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização de conteúdo e temáticas para ensino, pesquisa e extensão na área de

atuação docente

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente CCTEDCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(740) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização profissional e acadêmica acerca da temática da Arquitetura e

Urbanismo, com adequação aos elementos de ensino, pesquisa e extensão.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente CCTEDCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(791) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades com a profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional

visando a qualificação do quadro docente do curso de edificações.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente CCTEDCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 4

(927) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o meu conhecimento na área em que atuo e atingir as metas previstas no PDI

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Docente

CBAUCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1
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(1) Realizar formação em nivel de doutorado para dar continuidade ao curso de

doutorado em andamento visando o aperfeiçoamento da atividade docente, com

impacto direto na formação discente.

Artes Não Docente CCLMCCG Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(28) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

aprimoramento da equipe do curso avaliado e fundamentação p/ criação de pós-

graduação em Arte como demanda da região.

Artes Não

Docente

CACLTCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado - 2023 Sim 0,00 5

(444) Realizar formação em nível de mestrado para qualificação do servidor, com

conhecimento específico de área, para aplicação e desenvolvimento no setor de

trabalho.

Artes Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

ACSCM
 Educação Formal/Mestrado - - Não 300,00 3

(338) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para aquisição de conhecimentos sobre

história da música e iconografia musical. Potencialização das relações internacionais

do IFF

Artes Não

Docente

CCTELTCIPR


Educação Formal/Pós-

Doutorado Híbrido - Sim 0,00 1

(654) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para receber

apoio para a realização do estágio de pós doutorado e fortalecer a titulação do

corpo docente do curso de Design Gráfico.

Artes Não Docente CTDGCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado Híbrido - Sim 0,00 1

(796) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aprofundamento pedagógico e técnico dos docentes do campo da arte e do teatro,

possibilidade de mais ofertas de cursos e oportunidades para atender a demanda

regional de formação inicial e continuada.

Artes Não Docente CACLTCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 3

(938) Realizar formação em nível de especialização para aprofundamento de

pesquisa para o desenvolvimento e aprofundamento de habilidades didáticas e

criativas.

Artes Não

Docente

CACLTCC


Educação 

Formal/Especialização - 2024 Não 5.000,00 8

(1079) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para a educação a distância para atender às demandas atuais em que

nos encontramos e, assim, promover uma qualidade de ensino remoto aos discentes.

Artes Não Docente CACLMCCG


Educação Formal/Ensino 

Superior Distância - Sim 0,00 1
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(723) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para

aperfeiçoamento e atualização.

Biologia Geral Não Docente DGCBJESUS


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(120) Realizar formação em nível de mestrado para aprimorar os conhecimentos em

sistemas computacionais relacionados a Sistemas Aplicados à Gestão e à Engenharia

que resultará na capacitação do servidor e na qualidade do serviço prestado.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DTICCC
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2026 Sim 0,00 2

(191) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para economia na utilização dos recursos de tecnologia da informação por

possibilitar a otimização dos sistemas computacionais da instituiç

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CSMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(93) Realizar formação em nivel de doutorado para projeto de doutorado na área de

informática na educação, pesquisa que será conduzida com os alunos do IFF visando

melhor desempenho acadêmico por meio da utilização de tecnologias.

Ciência da Computação Não

Docente

CCTICBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(95) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais para desenvolver habilidades e conhecimentos na interação

das áreas de engenharia da computação e meio ambiente, e possibilitar o uso destes

conhecimentos em projetos de ensino e extensão nos cursos do

Ciência da Computação Não

Docente

CCSECCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 60,00 1

(464) Realizar formação em nível de graduação para aprender conhecimento

especializado que resultará na formação profissional na área específica de atuação.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DEBPCF


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial 2023 Sim 0,00 1

(647) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para adquirir conhecimento sobre a área com o objetivo de propor melhores

soluções de TI afim de melhorar a oferta de serviços aos

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CARCC
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(371) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para melhoria no desenvolvimento de projetos e sistemas dentro do instituto

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CSIREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1
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(390) Aprender sobre Aquisição e gestão de contratos relativos a produtos e serviços

de tecnologia da informação e comunicação para capacitar o servidor para que

possa exercer ações voltadas à gestão de processos de TIC de modo a agregar valor à

Instituição nesse cenário.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CTICSAP
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2024 Sim 0,00 1

(736) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação na área e resultará tanto em melhor performance, como potencial para

novos cursos dentro do Instituto

Ciência da Computação Não

Docente e Gestor

DGCQ
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(788) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para trabalhar com  análise de dados e aplicar inteligência artificial para extrair

conhecimento nas bases de dados existentes, al

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

IFFLU


Educação 

Formal/Especialização - - Não 1.000,00 1

(790) Aprender sobre Plataformas e serviços de tecnologia da informação e

comunicação e governo digital para avançar no conhecimento na área de Engenharia

de Software, proporcionando a aplicação de melhorias nos sistemas do IFF para

consolidar a implantação dos serviços digitais.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CSIREIT
 Educação Formal/Doutorado - - Não 500,00 1

(1039) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

tendo em vista que resultará em otimização dos sistemas computacionais que

atendem a Instituição

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGTIREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(1090) Realizar formação em nível de mestrado para qualificar profissionalmente

para o aprimoramento nas ações de apoio institucionais para o âmbito do ensino,

pesquisa e extensão.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CTICF
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Não 250,00 1

(539) Realizar formação em nível de mestrado para aprimorar formação profissional

dos servidores quanto a Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para

a Inovação, e resultará na qualificação profissional do servidor.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAOFCREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 3

(689) Entender sobre Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de

documentos de arquivo para aplicar procedimentos de organização, gerenciamento,

preservação e disponibilização do acervo

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DGCCGUAR
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 100,00 1
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(694) Realizar formação em nível de mestrado para qualificação no atendimento aos

usuários da biblioteca em seu público diversificado, dando ênfase aos usuários com

deficiências, cuja realidade é a do campus Cabo Frio.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CBCF
 Educação Formal/Mestrado - 2023 Sim 0,00 1

(834) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades necessárias que resultará no aprimoramento do exercício profissional.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DEBPCF
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(780) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para desenvolver sistemas de tecnologia à informação que se adequem melhor às

necessidades da comunidade interna e externa da inst

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CSIREIT
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(781) Realizar formação em nível de especialização para elaboração de instrumentos

de Business Intelligence e Analytics voltados para a análise de dados, tais como

relatórios e dashboads

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DDIREIT


Educação 

Formal/Especialização Distância - Não 5.800,00 1

(782) Realizar formação em nível de especialização para compreender as mais

diversas estruturas de bancos de dados e aplicação de técnicas de modelagem para

melhor análise/compreensão dos resultados. (Gestão e Análise Estratégica de Dados)

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DDIREIT


Educação 

Formal/Especialização Distância - Não 5.800,00 1

(959) Realizar formação em nível de mestrado que tem por finalidade a aquisição de

conhecimento mais aprofundado no tangente a administração e atendimento aos

discentes do campus e aprimoramento dos processos pertencentes ao setor de

minha atuação.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DAECBJI
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 1.000,00 1

(228) Realizar formação em nível de graduação tendo em vista que a capacitação em

questão resultará em melhor qualificação técnica profissional para a elaboração de

cardápios e preparações da alimentação escolar, assim como melhor gestão do

restaurante escolar.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CQVCF


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial 2023 Sim 0,00 1

(96) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para o professor

melhor qualificado refletirá diretamente em aumento da qualidade das aulas,

pesquisa da instituição e também na extensão.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Docente

CCSECCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1
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(503) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para

conhecimento científico e tecnológico sobre as condições higiênicas de obtenção e

industrialização do leite e perigos microbiológicos atribuídos aos procedimentos de

ordenha e respectivo uso da água.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CCSCTACBJI


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(377) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para qualificar

para atuar no Ensino, Pesquisa e Extensão nos projetos e estudos de viabilidade de

empreendimentos e eficiência produtiva de das agroindustrias de alimentos

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Docente

CCSCTACBJI


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(719) Realizar formação em nivel de doutorado para aprender sobre implementação

prática dos temas relacionados à escrita/publicação de trabalhos científicos

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação

DECBJI
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(720) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolvimento de pessoal e

contribuição acadêmica com o Instituto Federal Fluminense

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim Docente CCCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 3

(238) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Ciência Política Não

Docente

CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(1037) Aprender habilidades de elaboração e análise de projetos para captação de

recursos externos tendo em vista que através do Doutorado, será possível participar

de vários editais de fomento com captação de recursos externos para o IFFluminense

Ciência Política Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DTICCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(1038) Realizar formação em nivel de doutorado tendo em vista que através do

Doutorado, será possível participar de vários editais de fomento com captação de

recursos externos para o IFfluminense

Ciência Política Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DTICCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(9) Realizar formação em nível de mestrado para o desenvolvimento de

conhecimentos e competências em comunicação, resultando em melhoria do

desempenho profissional, ampliação das opções de atuação e maior qualidade na

oferta de serviços à comunidade

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CACCSAP Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1
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(60) Aprender sobre Comunicação digital para aprofundar conhecimentos

específicos da área, entre eles a teoria da comunicação aplicada no dia a dia do

trabalho e que refletem na produção de conteúdo nos canais oficiais e na tomada de

decisões.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCSCI
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(563) Aprender sobre Comunicação digital para aprofundamento e desenvolvimento

de estratégias de comunicação, a partir de conhecimentos de dinâmicas, práticas

socioculturais aliadas a conhecimento de algoritmos, para canais do IFF.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPAVREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(697) Aprender sobre Comunicação pública tendo em vista que servirá para formar o

profissional de Comunicação para atender as demandas institucionais e resultará em

capacitação do servidor na área de Comunicação.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CCECQ


Educação Formal/Ensino 

Superior Distância 2022 Sim 0,00 1

(1026) Realizar formação em nível de mestrado tendo em vista que servirá para

desenvolver uma política de preservação dos acervos audiovisuais e dos

equipamentos da Reitoria e dos campi. Resultará no uso econômico e sustentável

dos materiais e acervos audiovisuais.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

ACSCM
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(924) Realizar formação em nível de graduação para melhorar minha capacitação

para minha atividade docente no curso de Licenciatura em Música

Comunicação Sim

Docente

CCLMCCG


Educação Formal/Ensino 

Profissionalizante Distância - Não 250,00 1

(1081) Aprender sobre Relações com a imprensa	para entender como o produto

jornalístico é construído , aprimorar a relação com a imprensa e jornalistas e

aprofundar o conhecimento em opinião pública brasileira.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

ASCOMCC
 Educação Formal/Mestrado - 2023 Sim 0,00 3

(983) Aprender sobre Comunicação pública que servirá para ampliar atuações

teóricas e metodológicas na área de Assessoria de Comunicaçaõ para o IFF.

Resultará em melhor domínio dos processos e produtos da Comunicação no IFF e

para a sociedade.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DIRCOMREIT
 Educação Formal/Mestrado - - Não 60.000,00 1

(163) Realizar formação em nível de graduação para desenvolver uma visão

sistêmica das situações legais manejadas no dia a dia do setor de gestão de pessoas

que resultará no aumento da assertividade, levando mais resultado para a população

Direito Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CGPCASJB


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial 2025 Sim 0,00 1
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(974) Realizar formação em nível de especialização para desenvolvimento pessoal e

profissional, ao atender à temática tão importante e atual, em especial, em uma

instituição de ensino, onde o conhecimento dessa natureza tem sido diariamente

requerido.

Direito Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DIRPEXPECI


Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Sim 0,00 1

(7) Conhecimento sobre gestão educacional para melhoria da gestão educacional e

proposição de políticas de permanência e êxito.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAEAPCASJB - - 2023 Não 80,00 1

(103) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para Licença Capacitação - Escrita da Tese

de Doutorado e pesquisa de campo.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DGCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 2

(104) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

elaboração de Tese de Doutorado em Educação.  Licença capacitação.

Educação Não

Gestor

DGCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 2

(118) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem tendo

em vista que o estágio de pós-doutoramento servirá para pesquisa com os

estudantes do IFFfluminense no que tange ao ensino e à extensão na área de

Neurociências, criatividade e dificuldades de aprendizagem.

Educação Não DOCENTE CACLCNCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado - 2022 Não 3.000,00 1

(134) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver competências e

habilidades na área de Ensino na EPT que  resultará no aprimoramento da prática

docente e qualificação do quadro  de professores de Língua Inglesa do IFF Campus

Macaé.

Educação Não

DOCENTE

DECM
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(46) Realizar formação em nível de mestrado para qualificação para o

aprimoramento do assessoramento e das intervenções pedagógicas nas atividades

de ensino, pesquisa e extensão, assegurando o bom desenvolvimento do processo

educativo.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAPESUCF
 Educação Formal/Mestrado Distância - Não 100,00 1

(159) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para

capacitar o servidor a melhor desenvolver ações e compreender dinâmicas de

ensino-aprendizagem . Além de aprimorar a prática docente. Colaboração e

desenvolvimento das ações de atendimento especial.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCQ


Educação 

Formal/Especialização Distância 2023 Sim 0,00 1
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(56) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e êxito

na educação para fortalecer as políticas de permanência e êxito no Instituto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DECQ
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 2

(183) Realizar formação em nível de doutorado para minha qualificação docente,

que resultará numa ação pedagógica mais fundamentada para os licenciandos, uma

vez que atuo nos cursos de formação de professores.

Educação Não Docente DIRESLCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(57) Realizar formação em nível de mestrado para identificar os pontos fracos e

pontos fortes para diminuir a evasão no campus, contribuir com as políticas de

permanência e êxito no Instituto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DECQ
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 2

(190) Realizar formação em nível de mestrado para formação ampla e qualificada

em Educação Profissional e Tecnológica, resultando no desenvolvimento de

conhecimento sobre ensino e pesquisa.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CEEREIT
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 2

(197) Realizar formação em nivel de doutorado para adquirir conhecimento e

competências necessárias para atuar em projetos de pesquisa que resultará em

proporcionar soluções que contribuam para o desenvolvimento humano, científico e

tecnológico.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAEXCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 2

(214) Realizar formação em nível de doutorado para produzir novos conhecimentos

em Educação Ambiental/História Ambiental para ministrar aulas/orientar estudantes

de pós-graduação, ampliando o nº de profissionais qualificados disponíveis no

IFFCCC

Educação Não Docente CACNMCC
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(226) Conhecimento sobre educação para aprimorar Prática Docente que resultará

em melhor aprendizado dos alunos.

Educação Não Docente DGCQ
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(236) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão

servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em ganhos

para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado, apto a

apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Educação Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1
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(68) Conhecimentos sobre a inovação na educação para conhecer tecnologias que

auxiliem o processo de ensino e aprendizagem do aluno, assim como experimentá-

las para aplicá-las em ambiente escolar.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAPCF
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2024 Sim 0,00 1

(69) Aprender sobre a implementação prática no IFF da legislação que dispõe sobre

“incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo”,

Lei Nº 10.973/04, e sobre o Marco Legal da CT&I (Lei 13.243/2016) Seminário

SPA/USP: Qualificação em ARTE/EDUCAÇÃO de ser

Educação Não

Docente e Gestor

CACLTCC


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial - Não 100,00 12

(89) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolvimento de

competências e habilidades para aprimoramento do exercício e/ou prática funcional

do servidor no âmbito institucional, objetivando a qualificação do quadro técnico

administrativo.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CACAM
 Educação Formal/Mestrado - 2023 Sim 0,00 1

(100) Realizar formação em nível de mestrado para conclusão do curso de mestrado

Educação Não

Docente

CCTICBJI
 Educação Formal/Mestrado - 2022 Sim 0,00 1

(260) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para atender às demandas dos estudantes com

maior efetividade, elevando a qualidade do ensino e trazendo inovações para a

pesquisa.

Educação Não

Docente

COLINCOCC
 - Presencial - Não 2.000,00 1

(293) Realizar formação em nível de mestrado para ampliar conhecimentos sobre

políticas de gestão na educação e a qualidade dos serviços escolares aos estudantes

da educação básica, profissional e superior.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CITCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(298) Realizar formação em nivel de doutorado para atividades de Planejamento e

Gestão subsidiadas por indicadores/dados oficiais que auxiliam a tomada de decisão.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CRAESCC
 Educação Formal/Doutorado - - Não 72.000,00 1

(304) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

desenvolvimento profissional com conhecimentos finalísticos, contribuindo para o

alcance da missão institucional.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DEFDEPREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2022 Sim 0,00 1
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(418) Realizar formação em nível de especialização para desenvolver a ação docente,

de modo a qualificar a práxis junto aos alunos.

Educação Não Docente DGCSAP


Educação 

Formal/Especialização Distância 2023 Sim 0,00 2

(311) Realizar formação em nível de especialização para aprimorar os

conhecimentos a respeito das metodologias ativas de ensino e aprendizagem, o que

resultará em melhorias no desenvolvimento das aulas e pesquisas realizadas no

âmbito do ensino.

Educação Não

Docente

DIRPEXCASJB


Educação 

Formal/Especialização Distância 2023 Não 5.800,00 1

(422) Realizar formação em nível de mestrado para qualificação e aprimoramento do

assessoramento e das intervenções pedagógicas nas atividades de ensino, pesquisa

e extensão, assegurando o bom desenvolvimento do processo educativo.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAPESUCF
 Educação Formal/Mestrado Distância - Sim 0,00 1

(426) Realizar formação em nível de mestrado para capacitar servidores quanto ao

modelo de financiamento das políticas públicas em educação profissional e

tecnológica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DEFDEPREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(430) Realizar formação em nível de mestrado para perfeiçoar as práticas educativas

e a gestão escolar vinculadas à educação profissionalizante.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCCGUAR
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 170,00 2

(442) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

aprimorar o conhecimento no área de ensino e aprendizagem prestando um suporte

administrativo nas atividades finalísticas da instituição.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGPCC


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial 2023 Sim 0,00 2

(460) Realizar formação em nivel de doutorado para aumentar a qualidade do

ensino para os alunos do IFFluminense.

Educação Não Docente DECM
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(474) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para capacitar a equipe pedagógica para apoiar

e desenvolver metodologias e estratégias de aprendizagem, resultando na redução

da evasão e fortalecimento das políticas de permanência 


Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DENSAPRCI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 3
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(482) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para aquisição

de conhecimentos sobre questões educacionais, possibilitando contribuir para o

desenvolvimento de ações institucionais voltadas à melhoria da relação ensino

aprendizagem no IFF.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DGPREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2024 Sim 0,00 4

(497) Realizar formação em nível de mestrado para entender melhor o

funcionamento da Educação Profissional e Tecnológica, resultando numa melhor

eficiência do trabalho administrativo

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPGCC
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(336) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional, pós-

graduação Lato Sensu em Docência na Educação Profissional e Tecnológica (EPT) -

Formação continuada para  aprofundar e  desenvolver competências na EPT.

Educação Não

Docente e Gestor

DEPECSAP


Educação 

Formal/Especialização Distância 2023 Sim 0,00 7

(342) Realizar formação em nivel de doutorado para aprimorar conhecimentos sobre

metodologias e estratégias de aprendizagem, sobre a utilização de tecnologias

digitais de informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem.

Educação Não

Docente

DGCITAPER
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 2

(502) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para conhecer

metodologias de ensino inovadoras, especialmente as relacionadas com a utilização

de tecnologias da informação, o que resultará na melhoria da qualidade do ensino

desenvolvido no IFFluminense

Educação Não Docente CCTINFCI
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(511) Conhecimento sobre educação para desenvolvimento/aprimoramento de

conhecimentos na área de Educação.

Educação Não Docente CCTECC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(513) Conhecimento sobre educação para formação profissional  com o título de

doutorado e melhoria da avaliação institucional no critério de formação docente

Educação Não Docente CCTADCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(516) Conhecimento sobre educação para aprimorar os conhecimentos do servidor

técnico visando o melhor relacionamento com docentes e discentes no âmbito

pedagógico e formativo.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CGSTIREIT


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 1
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(517) Realizar formação em nível de mestrado para aprimorar os conhecimentos da

área finalística de Ensino ao servidor, que resultará em um melhor

atendimento/execução em suas atividades

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CGSTIREIT
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(350) Entender sobre Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de

documentos de arquivo para desenvolver habilidades e conhecimentos sobre o

registro e gerenciamento de dados e informações acerca do acervo bibliográfico e

documental do órgão.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CRACI
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Sim 0,00 1

(540) Realizar formação em nível de mestrado para proporcionar aos servidores

formação em ensino e suas tecnologias, e resultará  na qualificação profissional do

servidor.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAOFCREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(558) Conhecimento sobre educação para aprofundar mais no ensino de matemática

e na maneira de ensinar, um novo olhar sob uma nova perspectiva.

Educação Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(560) Realizar formação em nivel de doutorado tendo em vista que a pesquisa

realizada em nível de doutorado será útil para a execução de um projeto que visa a

formação continuada de professores e a melhoria constante da qualidade do

processo ensino-aprendizagem.

Educação Não Docente CPCCG
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 31

(362) Realizar formação em nível de mestrado para aplicar  os conhecimentos

acadêmicos na geração de soluções para  melhor desenvolver as atividades assim

como ampliando a visão para desenvolver as atividades do setor.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DIREXCC
 Educação Formal/Mestrado - 2023 Sim 0,00 2

(600) Realizar formação em nível de mestrado para aquisição de mais conhecimento

na área de educação o que resultará maior qualificação no trabalho pedagógico da

Instituição.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DECQ
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 100,00 1

(605) Realizar formação em nivel de doutorado para aprimorar e aprofundar os

conhecimentos na área de atuação profissional que resultará em atuação

profissional mais qualificada.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CQVCF
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1
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(606) Realizar formação em nivel de doutorado para possibilitar oferta de curso de

graduação de Licenciatura em Matemática ou atuação em atuação em cursos de

outras Licenciaturas. Além disso, acredito que essa capacitação também impacta nos

projetos.

Educação Sim Docente CCTQCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(370) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para aprimoramento das ações propostas para o desenvolvimento do IFF.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

PROEN
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(620) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de Gestão da

Escola com curso MBA oferecido pela USP, contribuindo, assim, para  o atingimento

da meta de capacitação dos servidores previstas no PDI.

Educação Sim

Docente e Gestor

CACLGCC


Educação 

Formal/Especialização Distância - Não 390,00 1

(630) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a formação terá como

benefício subsidiar reflexões sobre os saberes que circulam nas escolas e no fazer

docente no que concerne à educação, ao ensino e às políticas públicas.

Educação Não

Docente e Gestor

PROEN
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(636) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para desenvolver metodologia de avaliação de indicadores de

desempenho e permanência de estudantes do IFF e atingir as metas previstas no PDI.

Educação Não Docente CACLGCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(651) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aperfeiçoar minhas práticas pedagógicas, contribuindo para a elaboração de aulas

mais didáticas aos alunos de engenharia e do cursos técnico de automação do IFF -

Campus Macaé.

Educação Não Docente CAUTCM
 Educação Formal/Doutorado Distância - Sim 0,00 1

(658) Realizar formação em nivel de doutorado para aprofundar meus

conhecimentos no campo da educação visando uma melhor atuação no suporte

pedagógico da instituição.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAECCG
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Não 150,00 1

(661) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver conhecimentos e

competências sobre a educação, resultando em melhoria do desempenho

profissional, ampliação das opções de atuação e maior qualidade na oferta de

serviços à comunidade.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DPEXCCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 2
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(663) Conhecimento sobre educação para fortalecer as politicas públicas de

permanência e exito no Instituto

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CREDCQ
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Sim 0,00 2

(668) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem tendo em vista que o conhecimento adquirido

no mestrado poderá trazer contribuições para o  processo de inclusão do Instituto .

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCCFRIO
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Não 36.000,00 1

(675) Conhecimento sobre educação para ampliar a formação pedagógica da

docente em termos de Educação, Didática e Processos de Ensino e Aprendizagem,

em atendimento à Resolução CNE/CP Nº 1, DE 5 DE JANEIRO DE 2021 que Define as

DCN de EPT.

Educação Não Docente CBECCC


Educação 

Formal/Especialização - - Não 12.000,00 1

(684) Realizar formação em nivel de doutorado para ampliar conhecimentos e

habilidades relativos a área  para aplicação no ensino, pesquisa, extensão e

inovação, com o objetivo de propiciar maior capacitação na atuação docente.

Educação Não Docente CCTAICI
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(696) Conhecimento sobre gestão educacional tendo em vista que resultará no

aprimoramento da prática administrativa.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CGPCQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(386) Realizar formação em nível de mestrado para ampliar os conhecimentos

relacionados a educação, ensino, aprendizagem, permanência e exito de discentes.

Aprimoramento das  orientaçoes a docentes e técnicos administrativos.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CNAPNEECBJI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(398) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades em profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional.

Educação Não

Docente

DPEAECQ
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(839) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para adquirir

conceitos e experiências referente à educação , capacitando o servidor para

desenvolver ações voltadas para  o ensino e aprendizagem.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DEBPCC
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 2
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(844) Conhecimento sobre educação para melhoria de conhecimentos sobre direito

educacional que resultará em melhores subsídios para propostas de políticas de

ensino, elaboração de documentos e outras atividades cotidianas do setor.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

PROEN


Educação 

Formal/Especialização Distância 2023 Não 2.200,00 1

(857) Conhecimento sobre educação para o atendimento da necessidade resultará

em melhoria da qualidade do ensino pois o IFF contará com um profissional

habilitado para o magistério.

Educação Não

Docente

DGCAC


Educação Formal/Ensino 

Superior Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(863) Realizar formação em nível de mestrado para ampliar conhecimentos e

habilidades relativos a área educacional para aplicação no ensino, pesquisa e

extensão com o objetivo de propiciar maior capacitação na atuação docente.

Educação Não

Docente

CCBSICI
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(722) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

melhoria da prática docente e nos projetos de pesquisa e extensão.

Educação Não

Docente e Gestor

DGCBJESUS


Educação Formal/Pós-

Doutorado - 2023 Sim 0,00 1

(737) Realizar formação em nível de especialização para conhecer a Língua Brasileira

de Sinais. Desenvolver a conversação em Libras para comunicação com os

estudantes e com a comunidade em geral.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CAECC


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 3

(762) Realizar formação em nivel de doutorado para conhecimento sobre gestão

educacional  para utilização na organização e administração da Coordenação de

Apoio Acadêmico (CPPEA)  que resultará em um trabalho mais eficiente e racional

para o IFF.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPPEA
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2025 Sim 0,00 1

(776) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver ações de cunho

docente, de modo que resultará qualitativamente na práxis junto aos alunos.

Educação Não Docente DGCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(778) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver ações de cunho

docente, de modo que resultará qualitativamente na práxis junto aos alunos.

Educação Não Docente DGCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1
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(872) Realizar formação em nível de mestrado para aperfeiçoar as práticas

educativas e a gestão escolar vinculadas à educação profissional e tecnológica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CBCBJI
 Educação Formal/Mestrado Híbrido - Sim 0,00 1

(873) Realizar formação em nível de mestrado para maior aproveitamento da função

exercida e melhoria na área de trabalho.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 120,00 1

(875) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolvimento de

habilidades e competências necessárias ao ensino de computação aplicada à

educação, visando a inovação do ensino e a qualificação do quadro docente da

instituição

Educação Sim

Docente

CECCGPRO
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2026 Sim 0,00 1

(881) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para atualização docente  e atingimento da meta de capacitação

dos servidores prevista do PDI.

Educação Não

Docente

CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(882) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não

Docente

CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(890) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais para atualização docente e atingimento da meta de

capacitação dos servidores prevista do PDI.

Educação Não

Docente

CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(800) Conhecimentos sobre a inovação na educação para aprimorar conhecimentos

pedagógicos resultando em melhorias no processo ensino-aprendizagem.

Educação Não Docente CCTEDCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(1014) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para ampliar

a visão e capacitação profissional na área pedagógica, o que resultará em maior

dinâmica e diversidade no exercício da atividade docente.

Educação Não Docente CEMCQ


Educação 

Formal/Especialização - - Não 2.000,00 1
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(1035) Realizar formação em nível de mestrado para amadurecimento pessoal e

profissional, além da obtenção de competências analíticas e habilidades cognitivas.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DIRCREFREIT
 Educação Formal/Mestrado Híbrido - Sim 0,00 1

(1041) Realizar formação em nível de mestrado para ampliação do conhecimento,

estruturação do corpo docente, maior participação em projetos de pesquisa e

extensão.

Educação Não Docente CCTELTCI
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(902) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para contribuir com o aprimoramento do trabalho dos Núcleos de Atendimento à

Pessoa com Necessidades Educacionais Específicas do campus Itaperuna.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DENSAPRCI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(906) Conhecimento sobre educação para contribuir para o

aprimoramento/aperfeiçoamento das aulas ligadas à formação de professores e

pesquisas desenvolvidas no âmbito do IFF e para a educação básica alcançando  os

cursos de licenciaturas.

Educação Não

Docente e Gestor

CACLGCC
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Sim 0,00 1

(912) Conhecimento sobre educação para aprimoramento na elaboração e

desenvolvimento da políticas institucionais.

Educação Não

Docente e Gestor

PROEN
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(915) Realizar formação em nivel de doutorado para qualificação do servidor no que

tange a  pesquisa científica com contribuição ou descoberta inédita para a área de

estudos em que o doutorado foi realizado, permitindo o avanço da ciência.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DIRPEREIT
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2024 Sim 0,00 1

(920) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para a

Formação Continuada e aumento do corpo de Doutores do IFF.

Educação Não

Docente

DEPECAM
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(1061) Realizar formação em nível de mestrado para capacitação de acordo com o

plano de carreira do IFF.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCCCM
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Sim 0,00 1
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(923) Realizar formação em nível de mestrado a fim de aprofundar os

conhecimentos adquiridos ao longo da vida profissional e acadêmica, revertendo os

mesmos na função exercida no IFF, contribuíndo também para a melhora do quadro

funcional deste.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCM
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Sim 0,00 1

(933) Realizar formação em nivel de doutorado para ampliar os meus

conhecimentos acerca de temáticas relevantes na educação, com vistas a qualificar

o meu exercício profissional.

Educação Não

Docente e Gestor

DEPECSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(949) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para melhor qualificação para ministrar aulas

das disciplinas que leciono.

Educação Não

Docente

DGCCGUAR
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(954) Conhecimento sobre educação para contribuir com os estudos da educação na

Pro Reitoria de Ensino, resultando em um melhor ensino na rede.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

PROEN
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(955) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para contribuir com os trabalhos do NAPNEE na democratização do acesso à escola,

permanência e êxito das PCD, dissoluções de barreiras arquitetônicas, atitudinais,

etc. que impedem o sucesso educacional.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DENSAPRCI
 - Distância 2022 Não 1.050,00 1

(956) Realizar formação em nivel de doutorado para uma melhor reflexão sobre as

políticas públicas e a melhor forma de  participar de sua implementação na "ponta"

junto ao usuário/estudante e seus familiares.  Conhecer políticas.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DAECBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 60,00 1

(960) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos e fortalecer bases teóricas e práticas educacionais que resultará em

uma maior qualidade no ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no IFFluminense.

Educação Não

Docente

CCPGDSXXICI
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(961) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos e fortalecer bases teóricas e práticas educacionais que resultará em

uma maior qualidade no ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no IFFluminense.

Educação Não

Docente

CIICI
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1
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(962) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos e fortalecer bases teóricas e práticas educacionais que resultará em

uma maior qualidade no ensino, pesquisa e extensão desenvolvidos no IFFluminense.

Educação Não

Docente

CIICI
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Não 100,00 1

(963) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

capacitação em pedagogia para contribuição efetiva de atendimento a alunos,

responsáveis e professores.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DENSAPRCI


Educação 

Formal/Especialização - 2025 Não 2.800,00 1

(966) Realizar formação em nivel de doutorado para contribuir epistemologicamente

com a formação dos estudantes do IFF por meio da execução do Projeto de Vida nas

turmas de Ensino Médio, tendo os resultados do projeto como fonte de pesquisa.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCITAPER
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Não 200,00 1

(981) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver conhecimento que

integrem os saberes inerentes ao mundo do trabalho e ao conhecimento

sistematizado pertinentes à educação profissional de nível médio.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CRDCI
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Não 720,00 1

(984) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação.

Ações desenvolvidas e voltadas para uma melhor atendimento do discente do

campus Itaboraí em relação ao atendimento educacional especializado na

perspectiva da inclusão.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DICISREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(991) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

melhoria da qualidade das aulas e do desempenho pedagógico do docente,

resultando em melhorias do ensino aprendizagem na comunidade do Campus.

Educação Não

Docente

CAPCAC


Educação 

Formal/Especialização - - Sim 0,00 4

(443) Aprender sobre qualidade de vida no trabalho tendo em vista que servirá para

qualificação do servidor e resultará em contribuições com a Instituição em projetos

de pesquisa extensão na área de qualidade de vida dos servidores e alunos.

Educação Física Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CNAPBEMCC


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial - Sim 0,00 1

(779) Realizar formação em nível de especialização para desenvolver ações de cunho

docente, de modo que resultará qualitativamente na práxis junto aos alunos.

Especialização em Atividade Física em saúde e recuperação cardiometabólica UFJF

Educação Física Não Docente DGCSAP


Educação 

Formal/Especialização Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(994) Realizar formação em nível de especialização para adquirir conhecimentos

necessários para viabilizar um laboratório de Cinesiologia e Mecânica do Exercício e

projetos de extensão envolvendo alunos do ensino médio e graduação.

Educação Física Não

Docente

CACLEFCC


Educação 

Formal/Especialização Presencial 2022 Não 2.400,00 1

(995) Realizar formação em nivel de doutorado para adquirir conhecimento

necessário para a estruturação de um Laboratório de Biomecânica do Movimento

Humano.

Educação Física Não

Docente

CACLEFCC
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2025 Sim 0,00 1

(387) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para capacitar

o servidor na área de Engenharia Civil, permitindo novas abordagens em linhas de

ensino, pesquisa e extensão.

Engenharia Civil Não

Docente

CCTEDCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(775) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades necessárias para o aprimoramento o exercício profissional dos docentes

da área técnica de edificações,  com o objetivo de qualificar o quadro docente.

Engenharia Civil Não Docente CCTEDCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 2

(936) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitação docente para a

pesquisa científica e docência de alta qualidade.

Engenharia Civil Não

Docente

DECM
 Educação Formal/Doutorado Híbrido - Não 100,00 1

(1078) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

aprimoramento de conhecimentos técnicos  ligados a assuntos no eixo da

Construção Civil, resultando em  uma atualização didática de temas que estão em

constante aprimoramento no referido eixo.

Engenharia Civil Não Docente CETICECAM
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2027 Sim 0,00 1

(176) Realizar formação em nivel de doutorado para promover reaproveitamento de

resíduos e resultará em desenvolvimento regional direcionando atividades de

pesquisas e formação de pessoal qualificado para contribuir com as atividades

produtivo.
Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não Docente CCTMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(417) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver as habilidades e

competências necessárias para aprimoramento do exercício profissional visando

qualificação do quadro docente do curso.

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não Docente DEPECSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 3
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(551) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver os conhecimentos

na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não Docente CCTMECCI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(271) Realizar formação em nivel de doutorado tendo em vista que resultará em

uma melhor qualificação do servidor docente na ministração de disciplinas nos

cursos de Pós graduação deste Instituto.

Engenharia de 

Produção Não

Docente e Gestor

DGCCENTRO
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(645) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

qualificação do docente na área de atuação dentro do Instituto e outros cursos

ofertados em outros campi.

Engenharia de 

Produção Não Docente CSTCQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(918) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para a

Formação Continuada e aumento do corpo de Doutores do IFF.

Engenharia de 

Produção Sim

Docente e Gestor

DEPECAM
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(300) Realizar formação em nivel de doutorado para ampliar conhecimentos e

habilidades relativos a área tecnológica para aplicação no ensino, pesquisa, extensão

e inovação, com o objetivo de propiciar maior capacitação na atuação docente.

Engenharia Elétrica Não Docente CECACM
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(412) Realizar formação em nivel de doutorado para proporcionar formação ampla e

qualificada na área de Engenharia Elétrica (Educação Formal - Doutorado),

permitindo um maior desenvolvimento com os alunos nas áreas de ensino, pesquisa

e extensão.

Engenharia Elétrica Não Docente CECACM
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(307) Realizar formação em nível de especialização para promover a especialização

acadêmica e técnica sobre as tecnologias existentes de sistemas fotovoltaicos

isolados e conectados à rede elétrica que resultará na qualificação profissional do

docente.

Engenharia Elétrica Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CADBEECC


Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Não 6.000,00 1

(494) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitação do servidor a nível

de doutorado, para atender requisitos do meio científico na busca pelo

desenvolvimento tecnológico, busca de fomentos por fontes externas e melhoria

doquadro docente.

Engenharia Elétrica Não Docente CBEECC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

Página 26 PDP IFF 2022 publicação



(753) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que servirá para capacitação do docente e permitirá que mais profissional seja

proponente de projetos de pesquisa para a instituição.

Engenharia Elétrica Não Docente CECACM
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(948) Realizar formação em nível de especialização para aprimorar conhecimento

sobre sistemas elétricos

Engenharia Elétrica Não

Docente

DGCCGUAR


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 1.200,00 1

(978) Realizar formação em nivel de doutorado para especialização na área de

engenharia elétrica para aprimorar conhecimentos e contribuir com o ensino e a

pesquisa dentro da instituição.

Engenharia Elétrica Não

Docente

CCTELTCI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(145) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atuação

como docente em sala de aula no desenvolvimento de pesquisas.

Engenharia Mecânica Não Docente CCTMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(320) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

especialização em Engenharia Automobilística para aprimorar os conhecimentos na

área de motores e construção e veículos BAJA, a fim de auxiliar os alunos no

desenvolvimento de veículos experimentais.

Engenharia Mecânica Não

Docente

CBEMCC


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 30.000,00 5

(321) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para curso de

Especialização em Engenharia Mecânica para atualização/reciclagem docente com o

objetivo de aprimorar as aulas oferecidas aos alunos do respectivo curso.

Engenharia Mecânica Não

Docente

CBEMCC


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 40.000,00 10

(524) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para consolidar

conhecimento adquirido durante a graduação e também a se especializar num tema

para avançar ena área de Mecânica

Engenharia Mecânica Não Docente CCTMCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(554) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver os conhecimentos

na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não Docente CCTMECCI
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1
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(634) Realizar formação em nivel de doutorado para qualificação do professor a

nível de doutorado que resultará em conhecimento a ser compartilhado em aulas,

projetos de pesquisa e extensão.

Engenharia Mecânica Não Docente CADBEMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(372) Realizar formação em nivel de doutorado para qualificar o professor para atuar

diretamente nas disciplinas específicas da engenharia mecânica, resultando no

benefício de mais um docente formado na respectiva área para atuação no curso do

IFF.

Engenharia Mecânica Não

Docente

CACTMCC
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(375) Realizar formação em nivel de doutorado para ampliação do conhecimento na

área de comportamento mecânico dos materiais, contribuindo para o

desenvolvimento de pesquisa e inovação.

Engenharia Mecânica Não

Docente

CEMCQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(754) Realizar formação em nivel de doutorado para aquisição de conhecimento

para desenvolver projetos de pesquisa, ensino e extensão, que contribuíram para o

desenvolvimento regional, aperfeiçoamento dos projetos e desenvolvimento

institucional.

Engenharia Mecânica Não Docente CCTMCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 2

(1019) Realizar formação em nível de graduação para qualificar o professor para

atuar diretamente nas disciplinas específicas da engenharia mecânica, resultando no

benefício de mais um docente formado na respectiva área para atuação no curso do

IFF.

Engenharia Mecânica Não Docente CADBEMCC


Educação Formal/Ensino 

Superior - 2025 Sim 0,00 1

(595) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades em profundidades necessárias para aprimorar o exercício profissional do

servidor e visando qualificação do quadro docente da área de Construção Civil.

Engenharia Sanitária Não Docente CCTEDCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(692) Realizar formação em nivel de doutorado tendo em vista que o doutorado

atende aos objetivos estratégicos de promover o desenvolvimento dos servidores e

de ampliar a participação dos servidores nas atividades de pesquisa, extensão e

cultura.

Engenharia Sanitária Não Docente CCBEMCF
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(1006) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades necessárias para aprimorar o exercício profissional do servidor e visando

qualificação do quadro administrativo da Diretoria de Infraestrutura.

Engenharia Sanitária Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPROJREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1
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(152) Conhecimento sobre educação para aprender sobre filosofia para ministrar

disciplinas de Filosofia no curso de Ensino Superior do IFF Pádua, resultando na

formação crítica e humanística dos alunos do curso.

Filosofia Não Docente CCTEDCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Não 1.500,00 2

(235) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em ganhos para a

instituição na medida em que terá um professor mais qualificado, apto a apresentar

novos conhecimentos aos alunos.

Filosofia Não Docente CCTAUTSAP


Educação Formal/Ensino 

Superior Distância - Sim 0,00 1

(239) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Filosofia Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(340) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem que

servirá para ampliar o conhecimento sobre novas metodologias e tecnologias de

ensino para contribuir com o aprendizado dos estudantes no nível médio e superior.

Física Não

Docente

DGCM


Educação 

Formal/Especialização - 2024 Não 200,00 1

(1080) Realizar formação em nivel de doutorado para ampliar a formação

profissional e promover a qualificação para a realização das atividades fins do

Instituto que resultará na oferta de melhor formação para os alunos e maior

produção acadêmica.

Física Não Docente CCTELTCIPR
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(446) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar os conhecimentos na área de atuação que resultará na habilitação para

atuar nos cursos de mestrado e doutorado oferecidos pelo IFF

GeoCiências Não Docente DGCASJB
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 2

(698) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação de docente para ministrar disciplina em nível médio na área de

Geoprocessamento e Sistemas de Informação Geográfica.

GeoCiências Não Docente CCTMACAM


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 5.800,00 1

(850) Aprender sobre a implementação prática no IFF da legislação que dispõe sobre

“incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo”,

Lei Nº 10.973/04, e sobre o Marco Legal da CT&I (Lei 13.243/2016), o estágio pós-

doutoral será importante para o desenvo

GeoCiências Não

Docente

CMSAEGCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(797) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não Docente CCTEDCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(512) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

aprimoramento da formação curricular adquirindo o título de Doutorado e melhoria

da avaliação institucional no critério de formação do corpo docente.

Geografia Não docente CCTADCSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(990) Realizar formação em nivel de doutorado para fomentar e melhorar o

processo de ensino-aprendizagem;

Fomentar a pesquisa e desenvolvimento

Geografia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCAC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(240) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

História Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(413) Realizar formação em nivel de doutorado para melhoria no processo ensino-

aprendizagem.

História Não Docente DEFDEPREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(303) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para a pesquisa concentra-se na História

Indígena, portanto pode colaborar com o NEABI, por exemplo.

História Não

Docente

CACECBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(664) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

desenvolvimento pessoal que resultara em melhorar ações e praticas pedagógicas

História Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CREDCQ
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(2) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para ampliação de

material bibliográfico para pesquisa e ensino na graduação de Letras e pós-

graduação em Literatura, Memória Cultural e Sociedade

Letras Não docente CADLLCC

Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial - Sim 0,00 1
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(53) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

aprimorar conhecimentos em Idiomas Estrangeiros , de acordo com a política de

internacionalização do IFF que visa ao desenvolvimento de um perfil internacional

aos membros de sua comunidade .

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DECQ
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(64) Realizar formação em nivel de doutorado para atualizar e especializar os

conhecimentos na área de Língua Portuguesa visando à formação de pessoal para

pesquisas na área de L.P.  e seu ensino bem como para o exercício do magistério.

Letras Não

Docente

DGCM
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(98) Realizar formação em nivel de doutorado para qualificação Docente

Letras Não

Docente e Gestor

CCTICBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(419) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas tendo em vista que a necessidade servirá para o estudo de questões

culturais e literárias, resultando na discussão de conceitos de opacidade,

diversidade, ética e direitos no ensino.

Letras Não

Docente e Gestor

CCTEDCSAP
 - Presencial 2022 Sim 0,00 1

(421) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a necessidade servirá para

o estudo de questões culturais e literárias, resultando na discussão de conceitos de

opacidade,  diversidade, ética e direitos no ensino.

Letras Não

Docente e Gestor

CCTEDCSAP


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(434) Conhecimento sobre educação para que os estudantes sejam capazes de:

comunicar-se na língua alvo, em situações cotidianas como: mundo do trabalho,

espaço escolar, relacionamentos, entretenimento e natureza.

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CELIFFCC


Educação 

Formal/Especialização Híbrido - Sim 0,00 5

(435) Conhecimentos orientados ao uso de tecnologias assistivas para aplicação da

língua inglesa na utilização do cotidiano.

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CELIFFCC


Educação 

Formal/Especialização Híbrido - Sim 0,00 5

(436) Aprender sobre Comunicação digital, Comunicação em língua inglesa

aprimorando as necessidades do aluno e servidor em se comunicar na língua inglesa.

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CELIFFCC


Educação 

Formal/Especialização Híbrido - Sim 0,00 5
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(437) Conhecimento sobre educação para desenvolver a comunicação e oralidade

em língua inglesa. Espera-se que os estudantes sejam capazes de: comunicar-se na

língua alvo, em situações cotidianas como: mundo do trabalho, espaço escolar.

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CELIFFCC


Educação 

Formal/Especialização Híbrido - Sim 0,00 5

(445) Realizar formação em nivel de doutorado para aprimorar os conhecimentos na

área de atuação que resultará na melhoria do processo de ensino e aprendizagem

Letras Não Docente DECASJB
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 100,00 1

(454) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para aprimorar as práticas docentes que resultará na melhoria do

processo de ensino e aprendizagem

Letras Não Docente CCNAVCASJB
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(455) Realizar formação em nível de mestrado para aprimorar conhecimento sobre

metodologias ativas de ensino que resultará em melhora do processo de ensino e

aprendizagem

Letras Não Docente DECASJB
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(480) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para garantir

atualização na formação docente na área de Letras, Linguística e Artes, resultando

em ampliação do conhecimento técnico-pedagógico para atuação em sala de aula.

Letras Não Docente CLTCI


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(687) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver conhecimentos

relacionados à leitura, em âmbito interdisciplinar, que resultará na contribuição

tanto na formação de agentes sociais de leitura quanto na geração de políticas e

ações

Letras Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CGSAREIT
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(397) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades em profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional.

Letras Não

Docente

DPEAECQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(400) Conhecimento sobre educação para aprimoramento e Capacitação para Curso

de Pós- Graduação Lato Sensu tanto em Literatura, Memória Cultural e Sociedade

quanto em outras áreas de Pós Graduação ofertadas pelo IFF .

Letras Não

Docente

CPGLMCSCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado - 2022 Sim 0,00 1
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(837) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

adquirir novos conhecimentos sobre a área de línguas, especialmente estrangeiras,

para o aprimoramento do ensino de língua espanhola no Ensino Médio Técnico

Integrado.

Letras Não

Docente

DEBPCC
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(734) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

cursar o Pós-Doutorado na área de Literatura (pesquisa) com o intuito de repensar a

prática pedagógica (ensino), sem deixar de compartilhar experiências com outras

instituições  de ensino (extensão).

Letras Não Docente DGCM


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(909) Realizar formação em nivel de doutorado para contribuir no desenvolvimento

de competências e habilidades necessárias ao meu exercício profissional, visando,

ainda. a qualificação do quadro docente institucional.

Letras Não

Docente

CMACCG
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(950) Realizar formação em nivel de doutorado para conhecimento na área da

literatura que gerará  desenvolvimento pessoal e aumento da qualidade de ensino

na licenciatura em Letras com ampliação do repertório de leitura do professor.

Letras Não

Docente

CADLLCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(969) Realizar formação em nivel de doutorado para aprimorar conhecimentos sobre

metodologias e estratégias de aprendizagem,  na área de Letras,  resultando na

melhoria do processo de ensino e aprendizagem dos alunos.

Letras Não

Docente

DGCITAPER
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 3

(993) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para qualificar para poder promover novas modalidades do ensino de libras para

estudantes, técnicos e docentes.

Letras Não

Docente

CADLLCC


Educação Formal/Ensino 

Superior Híbrido - Não 20.000,00 1

(193) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para aprimorar conhecimentos sobre teorias,

metodologias, estratégias e ferramentas de ensino e aprendizagem que resultará

em prática pedagógica mais atualizada e profícua.

Linguística Não Docente CCELIFFCI
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(683) Realizar formação em nível de mestrado tendo em vista que a partir da minha

especialização, estarei apta a atuar no Ensino Superior, mais especificamente, no

curdo de Licenciatura em Letras.

Linguística Não Docente COLINCOCC
 Educação Formal/Mestrado Distância 2022 Sim 0,00 1
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(700) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolvimento de

competências e habilidades na área da Linguística, aprimoramento da prática

docente e qualificação do quadro de professores de Língua Portuguesa do campus

Macaé.

Linguística Não Docente DECM
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(763) Realizar formação em nivel de doutorado para aquisição de conhecimentos e

habilidades no programa de Cognição e Linguagem com área  de avaliação

interdisciplinar  para desenvolvimento de competências que aperfeiçoem o ensino

de língua inglesa.

Linguística Não Docente DGCAC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(224) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para adquirir

mais conhecimentos matemáticos e pedagógicos para a melhoria do processo de

ensino e aprendizagem  de Matemática no campus Guarus.

Matemática Não Docente DEACCG


Educação 

Formal/Especialização Distância 2024 Sim 0,00 1

(225) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para adquirir

mais conhecimentos de Matemática, Educação Matemática e Novas Tecnologias

para aplicar na atuação docente, pesquisa e extensão.

Matemática Não Docente DEACCG
 Educação Formal/Doutorado Híbrido 2027 Sim 0,00 1

(499) Realizar formação em nível de graduação para fortalecer e consolidar

conhecimentos inerentes à área de Matemática a fim de aplicá-los na atuação

docente, resultando em melhoria na qualidade do ensino.

Matemática Não Docente CCBSICI


Educação Formal/Ensino 

Superior - - Sim 0,00 1

(368) Realizar formação em nível de mestrado para capacitação profissional e

Contribuição acadêmica  para os servidores e alunos do Instituto Federal Fluminense.

Matemática Não

Docente

ASCOMCBJI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(656) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para produção de

pesquisa científica em alto nível contribuindo diretamente com os cursos de pós

graduação, na temática proposta.

Matemática Não Docente DGCCFRIO


Educação Formal/Pós-

Doutorado - 2023 Sim 0,00 1

(660) Aprender sobre Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de

comunicação para aprofundamento no planejamento e controle no emprego de

recursos materiais, financeiros e humanos na área de TI, Ampliar conhecimento em

áreas de programação e tomadas de decisões.

Matemática Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DTICCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1
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(714) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para adquirir conhecimento sobre métodos e

técnicas de ensino para pessoas com e sem deficiência visual que acarretará em

sugestões de metodologias de ensino inclusivas que poderão ser

Matemática Não Docente CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(756) Conhecimentos sobre desenvolvimento de currículos e diretrizes curriculares

para ampliar conhecimentos e habilidades na área de Educação Matemática de

forma a discutir possibilidades na formação do licenciando na perspectiva da

educação profissional.

Matemática Não Docente CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(895) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente

CACLMCC
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(1004) Conhecimento sobre educação para melhor qualidade do ensino.

Matemática Sim Docente DEACCG
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(1034) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	tendo em vista

que servirá para aperfeiçoamento em Matemática, resultando melhor ensino da

física

Matemática Não Docente CACLCNCC


Educação Formal/Ensino 

Superior Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(1064) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	para

aprimoramento na formação e consequentemente melhorar a formação dos

discentes.

Matemática Não Docente DGCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(967) Realizar formação em nível de mestrado para capacitar servidor na área de

Ensino de Matemática, tornando o servidor apto à proposição de projetos de ensino,

pesquisa ou extensão na área.

Matemática Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DENSAPRCI
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2024 Não 1.000,00 1

(1082) Realizar formação em nível de graduação	tendo em vista que essa

necessidade servirá para me capacitar e aprofundar meus conhecimentos na área de

tratamento animal, e resultará em ampliação dos projetos de pesquisa e extensão

que o instituto pode atuar.

Medicina Veterinária Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCLQCI


Educação Formal/Ensino 

Superior - 2024 Sim 0,00 1
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(958) Realizar formação em nivel de doutorado. O doutorado em produção vegetal

trará benefício à instituição por incrementar a capacitação do servidor no ambito da

pesquisa, cujos conhecimentos adquiridos  poderão ser aplicados em sinergia com as

Medicina Veterinária Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPCCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(742) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

abordar a temática em sua contextualização territorial, tratando da microbiologia

em sua visão ampla relacionada com a saúde pública e a saúde única.

Microbiologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCTACBJI


Educação Formal/Pós-

Doutorado - - Sim 0,00 1

(172) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para maior

aprofundamento e desenvolvimento de competências no que diz respeito à gestão

do Programa Nacional de Alimentação Escolar e resultará em um melhor

atendimento ao público alvo.

Nutrição Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DECQ
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(680) Realizar formação em nível de especialização para aprimoramento do

gerenciamento e das atividades realizadas na Unidade de Alimentação Escolar do

campus que resultará no aperfeiçoamento dos serviços prestados pela unidade.

Nutrição Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAEAPCASJB


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 5.000,00 1

(725) Realizar formação em nível de especialização para adquirir competências para

aprimorar a execução do PNAE no campus e possibilitar a realização de outras

diretrizes do programa, como atividades de educação nutricional, extensão e

pesquisa.

Nutrição Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

DAICF


Educação 

Formal/Especialização Presencial 2023 Sim 0,00 10

(1075) Realizar formação em nível de especialização para desenvolver competências

e habilidades em profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional e

consequente expansão da fronteira do conhecimento.

Nutrição Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAECCG


Educação 

Formal/Especialização - 2022 Sim 0,00 1

(952) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para formação

acadêmica em nivel de Doutorado, capacitando para liderar grupos de pesquisa

institucionais na área de alimentação e nutrição, aumentando a produção de artigos

e projetos relacionados a

Nutrição Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CANCBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(101) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para uma

atuação docente na área de engenharia, com maior conhecimento da questão

ambiental. A capacitação resultará numa atuação docente mais relacionada com o

tema, tão atual e relevante.

Outras não 

especificadas Não DOCENTE CECACM
 Educação Formal/Mestrado - 2024 Sim 0,00 2
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(111) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para ampliar

conhecimentos e aumentar a qualidade de ensino.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CEFCCG


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Não 9.072,00 1

(131) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

proporcionar formação ampla e qualificada

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CCTECC
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(141) Realizar formação em nível de especialização para aprimorar os

conhecimentos na área de planejamento e controle da manutenção, que resultará

no aperfeiçoamento das aulas teóricas e práticas, facilitando o ensino-aprendizagem.

Outras não 

especificadas Não DOCENTE CCTMCSAP


Educação 

Formal/Especialização - 2023 Sim 0,00 1

(39) Realizar formação em nível de mestrado para propiciar uma visão mais

abrangente dos processos da cognição e das funcionalidades das linguagens.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

CGPCI
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(52) Realizar formação em nível de mestrado para responder aos desafios do ensino-

aprendizagem a partir das variações no uso da linguagem e novas formas de

aquisição de conhecimento, no contexto da cultura contemporânea.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DECQ
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(58) Conhecimento sobre educação para melhoria no processo de formação de

professores de Matemática no curso de Licenciatura em Matemática do

IFFluminense e consequentemente na formação básica do município e região.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CACLMCC Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 2

(196) Realizar formação em nível de mestrado para conseguir desenvolver pesquisas

na área da educação musical que resultarão em melhorias no processo de ensino e

aprendizagem dentro do âmbito do Curso de Licenciatura em Música do IFF.

Outras não 

especificadas Não Docente CCLMCCG
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(200) Realizar formação em nível de doutorado para propor reflexões/soluções

administrativas/pedagógicas para as instâncias de decisão, que resultará em

benefícios econômicos, ambientais e sociais para a instituição.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CECISREIT
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 2
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(269) Realizar formação em nível de mestrado para planejamento, inovação de

tecnologias  e organização das atividades a serem executadas pelo servidores .

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CDESPREIT
 Educação Formal/Mestrado - - Não 200,00 1

(302) Realizar formação em nivel de doutorado para maior capacitação acadêmica,

que se refletirá no aprimoramento das minhas atividades docentes, além de me

possibilitar pleitear bolsa(s) nos programas de iniciação científica PIBIC/CNPq.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CEFCCG
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Não 350,00 1

(295) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver habilidades

(teóricas e práticas), ampliando habilidades de geração e transferência de

tecnologia, visando soluções alinhadas com o estado da arte na área de recursos

hídricos. (Sanduiche)

Outras não 

especificadas Não Docente CCTMCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(420) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento

Outras não 

especificadas Não

Docente e Gestor

DGCSAP


Educação Formal/Pós-

Doutorado Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(432) Realizar formação em nivel de doutorado para qualificação profissional

Outras não 

especificadas Não Docente CEFCCG
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(456) Realizar formação em nivel de doutorado para aprimorar conhecimentos na

área de recursos hídricos que resultará no desenvolvimento de pesquisa para a

redução de gasto público no IFF

Outras não 

especificadas Não Docente CCINDCASJB
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(458) Realizar formação em nivel de doutorado tendo em vista que essa necessidade

servirá para qualificação e resultará em oportunidade de desenvolvimento para a

docência em cursos de pós-graduação no IFF.

Outras não 

especificadas Não

Docente e Gestor

DGCM
 Educação Formal/Doutorado - 2025 Sim 0,00 1

(481) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para ampliar e

atualizar conhecimentos específicos nas áreas de educação e design, visando à

implantação do Curso de Bacharelado em Design.

Outras não 

especificadas Não Docente CADTDGCC
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(330) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades em profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional

visando a qualificação do quadro docente.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CCTAUTSAP

 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(341) Realizar formação em nivel de doutorado para contribuir com a atualização de

teorias,metodologias e estratégias de ensino e aprendizagem, na área de Cognição e

Linguagem,  a fim de buscar a democratização do ensino no IFF Campus Itaperuna.

Outras não 

especificadas Não

Docente

DGCITAPER
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 2

(354) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver competências e

habilidades em profundidade necessárias para aprimorar o execício profissional de

Técnica em Assuntos Educacionais, visando qualificação do quadro técnico do

Instituto.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CALLCC
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(561) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolver competências e

habilidades necessárias para aprimorar a atuação profissional visando a qualificação

do quadro docente na instituição.

Outras não 

especificadas Não Docente CCTAICC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(566) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimento, desenvolver pesquisa e extensão e melhorar qualidade de ensino

Outras não 

especificadas Não Docente CEFCCG


Educação Formal/Pós-

Doutorado - - Sim 0,00 1

(568) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que servirá para capacitar o professor para ministrar disciplinas no ensino superior e

melhorar a qualidade do ensino.

Outras não 

especificadas Não Docente CEFCCG


Educação 

Formal/Especialização - - Não 11.909,00 1

(598) Conhecimento sobre educação para aplicar os conhecimentos em Design/

Educação PARA dinamizar o ensino e a aprendizagem na prática no Campos-Centro,

ALCANÇANDO correlações esperadas pela Coordenação do Curso de Bacharelado em

Design.

Outras não 

especificadas Não Docente CADTDGCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(864) Realizar formação em nível de mestrado para ampliar conhecimentos e

habilidades relativos a área tecnológica para aplicação no ensino, pesquisa e

inovação com o objetivo de propiciar maior capacitação na atuação docente.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CCBSICI
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1
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(728) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação docente  resultando em melhor qualidade de ensino, atuação também

no desenvolvimento de projetos de pesquisa e extensão. Com produção acadêmica

visando desenvolvimento  para a sociedade.

Outras não 

especificadas Não Docente ASCOMCCG
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2024 Sim 0,00 1

(732) Realizar formação em nível de especialização para qualificação da servidora

em sua função (Enfermagem) para melhor atender o público da instituição.

Desenvolvimento e estudo das diretrizes em Urgência e Emergência em ambientes

escolares

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CAECSAP


Educação 

Formal/Especialização - - Não 400,00 1

(1062) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para

aprimoramento das aulas de programação e implementação de projetos de pesquisa

junto aos alunos do curso técnico de automação industrial.

Outras não 

especificadas Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(937) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional. Para proporcionar

melhoria no ensino na EPT.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DIRGAPCC
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2022 Sim 0,00 1

(1083) Conhecimento sobre educação para aprender e desenvolver melhor as

técnicas de tradução e interpretação em Libras para melhor atender a comunidade

interna e externa.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CNAPNEECBJI
 Educação Formal/Mestrado - - Sim 0,00 1

(965) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitar servidor na área de

Educação Ambiental, transversalidade obrigatória no Ensino de acordo com a LDB,

resultando no desenvolvimento de projetos didático-pedagógicos na área.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCITAPER
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 200,00 1

(968) Realizar formação em nivel de doutorado para propor um material didático

com sequência(s) didática(s) aliadas às metodologias ativas para o ensino de Língua

Portuguesa, resultando na melhoria e inovação do ensino e aprendizagem dos

alunos.

Outras não 

especificadas Não

Docente

CCTELTCI
 Educação Formal/Doutorado Híbrido - Sim 0,00 5

(363) Realizar formação em nível de mestrado para desenvolver competências e

habilidades em profundidade necessária para aprimorar o exercício profissional e

consequente expansão da fronteira do conhecimento.

Planejamento Urbano 

e Regional Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCSAP
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(650) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitação do Servidor;

Planejamento e Organização de Políticas Educacionais na Instituição.

Planejamento Urbano 

e Regional Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DGCCGUAR
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2022 Não 0,00 1

(429) Realizar formação em nível de mestrado para aperfeiçoamento no

atendimento ao estudante cidadão, possibilitando maiores índices de permanência e

êxito.

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CAECCG
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Sim 0,00 1

(475) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para aprender sobre os processos de inclusão de pessoas com deficiência,

aprimorando o trabalho do NAPNEE e resultando em maior democratização do

acesso, permanência e êxito das PCD no IFFluminense.

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CNAPNEECI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Não 100,00 1

(343) Realizar formação em nível de especialização para aprender sobre

adolescência, relações familiares, teorias e práticas de aconselhamento em

abordagens dinâmicas e desenvolver aptidões que possibilitem a elaboração de

intervenções criativas.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação

NAECI


Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Não 250,00 1

(345) Realizar formação em nível de especialização para desenvolver a capacidade

de realizar investigação das funções cognitivas como memória, atenção, linguagem e

função executiva para identificar possíveis problemas de aprendizagem.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação

NAECI


Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Não 250,00 1

(346) Realizar formação em nível de especialização para aprender sobre os

processos de inclusão escolar da pessoa com deficiência no ensino médio técnico.

Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

NAECI


Educação 

Formal/Especialização Distância 2022 Não 250,00 1

(655) Realizar formação em nível de graduação tendo em vista que servirá para

aprimorar meus conhecimentos em Saúde Mental e atendimento no Serviço

Médico, que possui demanda por parte dos alunos, terceirizados e servidores.

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

PMCI


Educação Formal/Ensino 

Superior Presencial 2023 Sim 0,00 1

(677) Realizar formação em nivel de doutorado para auxiliar (através de pesquisa) a

construção do serviço da recém-criada Coordenação de Qualidade de Vida

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CQVCF
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1
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(851) Realizar formação em nivel de doutorado. O doutorado em educação servirá

para qualificação e resultará me melhorias para a atuação de vários servidores.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCCENTRO
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 10

(929) Realizar formação em nível de graduação para ampliar meus conhecimentos

acerca da complexidade humana, dos processos interpessoais e seus reflexos na

aprendizagem, a fim de aprimorar o meu exercício profissional em todas as suas

dimensões.

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DEPECSAP


Educação Formal/Ensino 

Superior Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(1077) Realizar formação em nível de mestrado permitindo desenvolver e aprimorar

estratégias, conhecimentos e habilidades,  tendo em vista que o foco acadêmico

relaciona-se diretamente com processos organizacionais e do trabalho.

Psicologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CACAM
 Educação Formal/Mestrado Presencial - Não 180,00 4

(110) Realizar formação em nível de doutorado para desenvolver competências e

habilidades necessárias que resultará no aprimoramento do exercício profissional.

Química Não

Técnico-administrativo 

em Educação

DEBPCF
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(65) Conhecimento sobre educação que servirá para desenvolver e aprimorar

conceitos e práticas, além de metodologias de ensino-aprendizagem sob amplo

espectro e relacioná-las com a realidade do IFFlumnense.

Química Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

CAETICECAM
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(703) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para adquirir

conhecimento e aperfeiçoamento para seguir carreira acadêmica e científica visando

melhorar o nível de excelência do IFF nas ações de ensino, pesquisa e extensão

desenvolvida pelo servidor

Química Não Docente CCTQCC


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

(712) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento tendo em vista

que no IFF Itaperuna temos o curso superior em química e o pós-doutorado na área

de química analítica (área na qual atuo) irá contribuir grandemente para o ensino,

pesquisa e extensão do nosso Instituto.

Química Não

Docente e Gestor

CCLQCI


Educação Formal/Pós-

Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1

(1049) Realizar formação em nivel de doutorado para contribuir com a formação e

qualificação, além de contribuir para melhoria em avaliações externas e ações de

pesquisa.

Química Não Docente CLQCF
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 1

Página 42 PDP IFF 2022 publicação



(264) Aprender sobre a implementação prática no IFF da legislação que dispõe sobre

“incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo”,

Lei Nº 10.973/04, e sobre o Marco Legal da CT&I (Lei 13.243/2016)

Recursos Pesqueiros e 

Engenharia de Pesca Não Docente CETICECAM
 Educação Formal/Mestrado Híbrido 2023 Não 75,00 1

(105) Aprender sobre a implementação prática do planejamento estratégico do IFF

na área da pesquisa para o desenvolvimento interdisciplinar e crítico sobre o

processo saúde/doença em suas múltiplas dimensões, que resultará em aumento da

qualidade da gestão em saúde do trabalhador na instituiçã

Saúde Coletiva Não

Técnico-administrativo 

em Educação

SIASSIFF
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 2

(113) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos e aumentar a qualidade de ensino.

Saúde Coletiva Não DOCENTE CEFCCG
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(136) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para aprimorar

atividades acadêmico-científicas que poderão resultar em parcerias

interinstitucionais para pesquisas no campo da saúde pública.

Saúde Coletiva Não DOCENTE DPEICCG


Educação Formal/Pós-

Doutorado Híbrido - Sim 0,00 1

(678) Realizar formação em nível de especialização para auxiliar na estruturação do

setor Coordenação Qualidade de Vida, especificamente nas ações de Educação em

Saúde

Saúde Coletiva Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CQVCF


Educação 

Formal/Especialização Distância - Sim 0,00 1

(229) Realizar formação em nível de doutorado para maior capacitação teórica para

o exercício profissional.

Serviço Social Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CACCM
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(478) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para aprender sobre os processos de inclusão de pessoas com deficiência,

aprimorando o trabalho do NAPNEE e resultando em maior democratização do

acesso, permanência e êxito das PCD no IFFluminense.

Serviço Social Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CNAPNEECI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2026 Sim 0,00 1

(853) Realizar formação em nivel de doutorado para consolidar e socializar o

conhecimento étnico-racial, enquanto prof. de Ed. Fís., que estuda a cultura

corporal, bem como coordenador do NEABI, capaz de contribuir para a educação

das relações raciais

Serviço Social Não

Docente

CAEXCC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(730) Realizar formação em nível de mestrado para especializar-me e pesquisar

sobre as questões relacionadas ao serviço social na educação e contribuir

ativamente para o exercício de minha profissão e atuação profissional no IFF.

Serviço Social Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CPEREIT
 Educação Formal/Mestrado Presencial 2023 Não 40.000,00 1

(275) Realizar formação em nivel de doutorado para desenvolvimento teórico e

pedagógico a respeito do desenvolvimento humano e do lugar do humanismo na

sociedade brasileira.

Sociologia Não Docente CADCAC
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Sim 0,00 1

(738) Realizar formação em nivel de doutorado para contribuir no desenvolvimento

de competências e habilidades necessárias ao  exercício profissional,  visando, ainda,

 a  qualificação do quadro técnico institucional.

Sociologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor

CAECC
 Educação Formal/Doutorado Presencial - Sim 0,00 3

(957) Realizar formação em nivel de doutorado para uma melhor reflexão sobre as

políticas públicas e a melhor forma de  participar de sua implementação na "ponta"

junto ao usuário/estudante e seus familiares.  Conhecer políticas.

Sociologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente

DAECBJI
 Educação Formal/Doutorado Presencial 2025 Não 60,00 3

(237) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão

servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em ganhos

para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado, apto a

apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Teologia Não Docente CCTAUTSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

(403) Realizar formação em nivel de doutorado para aprender a implementar e

conduzir projetos de pesquisa para de desenvolver projetos de pesquisa no Instituto

Feredal Fluminense, que resultará na participação de alunos e servidores nesses

projetos.

Zootecnia Não

Técnico-administrativo 

em Educação

CCTADCSAP
 Educação Formal/Doutorado - - Sim 0,00 1

OUTROS EVENTOS DE CAPACITAÇÃO

Código/Necessidade de Desenvolvimento Área Temática (CAPES)
Necessidade 

Transversal
Público Alvo

Unidade 

Organizacional
Tipo de Aprendizagem Modalidade

Término 

Previsto
Ação Gratuita

Custo Total 

Previsto

Agentes 

Públicos

(1017) Entender sobre gerenciamento de equipes para proporcionar uma imersão

nos principais aspectos ligados à liderança para o desenvolvimento de habilidades

profissionais e para utilizar o conhecimento nos cursos de engenharia (novas DCNs).

Administração Não

Docente e Gestor CCTMCC

Curso Distância - Não 966,00 1
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(1018) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento

e avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para

relacionar os processos de planejamento, execução, monitoramento e controle de

projetos

Administração Sim

Docente e Gestor CCTMCC

Curso Distância 2022 Não 3.864,00 4

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura

empresarial e o papel do líder nesses ambientes para o desenvolvimento de

competências gerenciais e também para utilizar nas aulas de engenharia segundo as

novas DCNs.

Administração Sim

Docente e Gestor CCTMCC

Curso Distância 2022 Não 3.864,00 4

(1047) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais

tendo em vista que a proteção de Dados pessoais na Administração Pública  servirá

para proteção pessoal e contribuir com a instituição quanto ao tema e resultará em

melhor entendimento sobre o assumto

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação CLICITREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1091) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para capacitar os servidores para a utilização

do Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP) que visa tornar mais

eficientes as rotinas em seus setores .

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCCFRIO

Curso Distância 2022 Sim 0,00 120

(180) Entender sobre gerenciamento de processos para capacitação dos servidores

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DPICGREIT

Curso Híbrido - Sim 0,00 2

(185) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para ampliar o entendimento

sobre as normas vigentes relacionadas à capacitação dos servidores públicos

federais e resultará na melhor prestação do atendimento às dúvidas que nos são

direcionadas.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGPCCG

Curso - - Sim 0,00 4

(201) Entender sobre Estruturação da força de trabalho para aprender analisar a

estruturação da força de trabalho e conseguir auxiliar os Gestores a melhor

adequação de sua equipe.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 3

(202) Aprender sobre qualidade de vida no trabalho para desenvolver rotinas e

fluxos de trabalho na Gestão de Pessoas com foco na qualidade de vida dos

servidores.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 4
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(207) Aprender sobre Monitoramento de documentos e processos relacionados a

gestão de pessoas para ampliar os conhecimentos relativos a Gestão de Pessoas

tanto em Processos quanto documentos.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 3

(208) Atualizar conhecimentos relacionados aos direitos e deveres dos servidores

públicos federais para conhecer e desburocratizar a forma de comunicação deste

tipo de informação para os servidores, para que eles se apropriem disso.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 3

(209) Aprender sobre qualidade de vida no trabalho para que os servidores

aprendam e consigam colocar em prática a Gestão do tempo com foco na

produtividade e qualidade de vida do servidor.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 120

(218) Entender sobre gerenciamento de aquisições para melhoras nos processos de

contratações do campus e resultará em melhorias no fluxo de processos e nos

procedimentos adotados.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Presencial 2022 Não 1.490,00 20

(3) Entender sobre gerenciamento de custos para realizar uma gestão de custo no

processo de aquisição de materiais ou prestação de serviços.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CCTMACBJI Curso Híbrido - Não 300,00 1

(315) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para elaborar materiais

e conteúdos alinhados à realidade da instituição que resultará em ações mais

assertivas que envolvam o planejamento estratégico do IFFluminense.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação DDIREIT

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(323) Aprender sobre Revisão de estrutura regimental e de estatuto para otimizar o

processo de revisão dos diversos regimentos e estatuto do IFFluminense.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor REIT

Curso Distância - Sim 0,00 11

(324) Aprender sobre Transmissão e recepção de comunicações administrativas e de

documentação para capacitar servidores a fim de otimizar as formas de

comunicação.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor REIT

Evento Distância - Sim 0,00 20
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(325) Aprender sobre Aquisição de passagens nos deslocamentos de servidores para

capacitar servidores que utilizam o sistema SCDP resultando em otimização do

processo e objetivando a redução de custos.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação GABREIT

Curso Distância - Sim 0,00 15

(33) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para capacitar

os gestores e servidores quanto às técnicas de planejamento de projetos, com o

intuito de aprimorar o desdobramento dos obj. estratégi

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 25

(334) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional com o curso de

Planilha eletrônica do básico ao avançado (Excel), poderá resultar em entregas de

qualidade, trabalhar de forma mais organizada, analítica e inteligente.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEPECSAP

Curso - - Sim 0,00 24

(349) Entender sobre Relações de trabalho para aprimorar as relações de trabalho,

as comunicações entre os servidores, gestores e  setores, contribuindo para a

melhoria do desempenho e identidade como alcance dos objetivos da instituição

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCCFRIO

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 120

(393) Entender sobre gerenciamento de aquisições para aumentar e melhorar os

conhecimentos para gerenciamento de bens da instituição

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAPCCG

Curso Distância - Sim 0,00 3

(41) Desenvolver habilidades na detecção, tratamento, controle e prevenção da

fraude em processos para capacitar servidor na área de Licitações e Contratos para

melhor desempenhar as atividades no setor que atua.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Distância 2022 Não 1.490,00 5

(42) Aprender sobre Estudos para aprimorar a qualidade dos gastos públicos para

capacitar servidor na área de Licitações e Contratos para melhor desempenhar as

atividades no setor que atua.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Distância 2022 Não 1.890,00 2

(43) Aprender sobre Estudos para aprimorar a qualidade dos gastos públicos para

capacitar servidor na área de Contratos para melhor desempenhar as atividades no

setor que atua.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Distância 2022 Não 1.790,00 2
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(44) Aprender sobre Estudos para aprimorar a qualidade dos gastos públicos para

capacitar servidor na área de Contratos para melhor desempenhar as atividades no

setor que atua.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Distância 2022 Não 1.690,00 2

(45) Aprender sobre Estudos para aprimorar a qualidade dos gastos públicos para

capacitar servidor na área de Licitações e Contratos para melhor desempenhar as

atividades no setor que atua.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRGFOCC

Curso Distância 2022 Não 1.490,00 5

(489) Aprender sobre Preservação do patrimônio documental arquivístico para obter

conhecimentos sobre o acervo histórico  e elaborar  instrumentos de pesquisa para

acesso ao acervo institucional.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Evento Híbrido 2022 Sim 0,00 2

(574) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(575) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Não Docente

DECBJI

Evento - - Não 250,00 1

(578) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(579) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Não Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 1

(581) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Não Docente

DECBJI

Curso - - Não 250,00 1
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(583) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Sim Docente

DECBJI

Evento - - Não 250,00 2

(594) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Não Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 1

(625) Entender sobre Relações de trabalho para gerir equipes de trabalho e

participar de discussões com equipes de outros setores que resultará na melhoria do

ambiente organizacional e, consequentemente, no melhor atendimento aos pais e

aluno

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação DIRPEXPECI

Curso Distância - Sim 0,00 1

(716) Aprender sobre Comunicação eficaz para capacitar o servidor a melhorar seu

processo de comunicação interna e externa ao campus e resultará em maior

eficiência nos processos de comunicação do campus.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DIPLANESCQ

Curso Distância 2022 Sim 0,00 20

(717) Aprender sobre Desenvolvimento de equipes para capacitar os gestores no

exercício da liderança e no desenvolvimento de equipes e resultará no

desenvolvimento comportamental de gestores.

Administração Não Gestor

DIPLANESCQ

Curso Distância - Sim 0,00 20

(862) Realizar formação em nível de mestrado para melhora de processos de

trabalho, gestão de tempo, aumento de produtividade, melhora da logística de

atendimento.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CMSAEGCC

Curso - 2024 Sim 0,00 10

(871) Realizar formação em nível de especialização. Curso da nova lei de licitações

(Lei 14.133/2021) para adquirir novos conhecimentos essenciais para a realização

das atividades de contratações e fiscalização de contratos no campus Itaperuna.

Administração Não

Técnico-administrativo 

em Educação CGCCI

Curso Distância 2022 Não 3.000,00 1

(886) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Sim

Docente CACLMCC

Evento - - Sim 0,00 2
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(894) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Administração Sim

Docente CACLMCC

Evento - - Sim 0,00 2

(908) Aprender sobre Transmissão e recepção de comunicações administrativas e de

documentação para capacitação e qualificação; Melhor desempenho e otimização

dos serviços.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CBSICC

Curso Presencial - Não 1.865,60 20

(973) Entender sobre gerenciamento de equipes para capacitar para gestão equipes

de trabalho do NAE e da DIRPEXPE durante a substituição de chefia que resultará na

melhoria de minha atuação na gestão, do desenvolvimento da equipe e dos

trabalhos.

Administração Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEXPECI

Curso Distância - Sim 0,00 1

(232) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para aprimorar os processos de

planejamento e execução das atividades organizacionais inerentes ao setor.

Administração SimTécnico-administrativo em Educação, Docente e Gestor
DIRESLCC
 - - - Sim 0,00 10

(1013) Aprender sobre Inovação para buscar inovação na gestão dos processos e

equipes do campus, o que resultará em otimização destes processos e de recursos.

Administração Pública Sim Gestor

DGCQ

Evento - - Não 1.500,00 10

(1043) Entender sobre gerenciamento do risco tendo em vista que o curso Gestão

de Risco nas Contratações Publicas servirá para gerenciamento do risco nas

contratações resultando em melhor gerenciamento das aquisições/contratações

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CLICITREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1044) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

tendo em vista que o curso de sustentabilidade nas compras públicas servirá para

atendimento de normas vigentes

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CLICITREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1045) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

tendo em vista que 16° Pregão Week é o maior evento de Capacitação de Pregão do

Brasil

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CLICITREIT

Curso - - Não 12.560,00 4
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(1046) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

tendo em vista que o curso, capacitará servidores sobre a nova sistemática de

licitações e procedimentos

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CLICITREIT

Curso - - Não 12.800,00 4

(1048) Aprender sobre Contratação de serviços de terceiros para a execução de

obras e serviços de construção, reforma, manutenção, demolição, zeladoria e

vigilância de edifícios públicos e imóveis funcionais tendo em vista que servirá  para

avaliação da qualidade de serviços

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CLICITREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1066) Capacitar os auditores a promoverem mudanças nas áreas de Auditoria,

Gestão de Riscos e Controles Internos para responder aos novos desafios das

tecnologias disruptivas no ambiente corporativo para atualização dos Auditores

Internos visando agregar valor à gestão e fortalecer a governança

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AUDINT Evento - 2022 Não 2.000,00 2

(1067) Desenvolver habilidades em Governança, Risco e Controle, a partir dos

conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da

Gestão de Riscos no Instituto para compartilhar conhecimentos e reflexões sobre os

temas mais atuais do setor

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AUDINT Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(1068) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para auditar os contratos realizados no IFF com base na Nova Lei de Licitações.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação AUDINT

Curso - 2022 Sim 0,00 4

(1069) Aprender os conceitos do Gerenciamento de Riscos Corporativos (GRC) do

novo COSO ERM 2017, reconhecer o valor do GRC na definição e execução da

estratégia e objetivos de negócio, entender a relação entre performance e GRC e

agregar potencial de aplicação prática para ampliar os conhecimentos 

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação AUDINT

Curso - 2022 Não 2.200,00 1

(1070) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais

para capacitar os auditores para entenderem o funcionamento e diretrizes básicas

expostas na nova lei geral de proteção de dados do Brasil.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor AUDINT

Curso - - Sim 0,00 4

(1071) Capacitar os auditores nos conceitos sobre riscos, transparência e

governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da

auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em risco

contribuindo para o IFF estar em conformidade com regras

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação AUDINT

Curso - 2022 Não 2.500,00 1
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(1072) Capacitar os auditores nos conceitos sobre riscos, transparência e

governança, além de abordar o planejamento estratégico e garantia de qualidade da

auditoria interna e técnicas para a execução de auditoria interna baseadas em riscos

contribuir para o aperfeiçoamento do trabalho de auditores 

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AUDINT Curso - 2022 Sim 0,00 4

(1073) Desenvolver habilidades técnicas para elaboração de relatórios e modelos

para aumentar a eficácia na comunicação de resultados de trabalhos de auditoria

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AUDINT Curso - 2022 Sim 0,00 4

(1074) Desenvolver habilidades em Governança, Risco e Controle, a partir dos

conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da

Gestão de Riscos no Instituto para desenvolver habilidades em Governança a partir

do Novo Modelo das Três Linhas

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação

AUDINT Curso - - Não 2.500,00 1

(204) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para estar atento as inovações e

pesquisas na área de Gestão de Pessoas

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Evento - - Não 1.200,00 2

(205) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para aprender sobre

Programa de Gestão - Teletrabalho , para aplicar as rotinas do setor, e auxiliar os

demais servidores.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 4

(206) Entender sobre Relações de trabalho para aprender sobre relações de trabalho

e conseguir atender de uma forma mais profissional e ao mesmo tempo humana aos

servidores.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 3

(217) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para que o

servidor aprenda e se atualize sobre o Sistema Integrado de Administração

Financeira do Governo Federal (Siafi).

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCENTRO

Curso Presencial 2022 Não 1.690,00 5

(223) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública atualização em relação às declarações acessórias (e-Social; EFD-

Reinf e DCTFWeb) para aprender a nova sistemática  de lançamentos,  envio e

geração de DARF , resultando no cumprimento da legisla

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCCF

Curso - 2022 Não 987,00 1
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(270) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para planejamento e melhoria nas  execuções das atividades do setor

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CDESPREIT

Curso - - Não 249,99 2

(276) Aprender sobre conservação, recuperação, manutenção, inventário, baixa e

alienação de material permanente e de consumo para melhor gerir os estoques e

bens permanentes, assim como realizar a depreciação e reavaliação de bens do

instituto.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CPACI

Curso Distância 2022 Não 1.694,00 2

(297) Entender sobre Normas relativas à gestão de documentos de arquivo para

gerir documentos de papéis para uma utilização racional dos materiais que resultará

na redução do consumo do papel e melhor organização.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CRAESCC

Curso - - Sim 0,00 8

(299) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para capacitar os servidores no uso de tecnologias necessárias nas atividades de

rotina do setor que resultará na melhoria e efici

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CRAESCC

Curso - - Sim 0,00 8

(30) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para

aperfeiçoar o conhecimento dos gestores quanto às metodologias de planejamento

estratégico e suas aplicações, resultando no aprimoramento do doc

Administração Pública Sim

Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 25

(31) Entender sobre gerenciamento da qualidade das entregas para aprimorar as

ações de gestão estratégica com foco em políticas públicas que resultará em

entregas mais efetivas e com maior valor para a sociedade.

Administração Pública Sim

Gestor IFFLU

Curso - - Sim 0,00 30

(313) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para ampliar conhecimentos acerca de Licitações e Contratos no âmbito da

Administração Pública Federal.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DADMCSAP

Curso - - Sim 0,00 4

(316) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para aprimorar a

compreensão da estrutura e funcionamento do ciclo de gestão do investimento

público que resultará em ações mais assertivas que envolvam a gestão de projetos

estratégicos do IFF

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação DDIREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 1
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(32) Entender sobre gerenciamento do risco para capacitar os gestores da instituição

quanto aos conceitos e aplicação prática da Gestão de Riscos, como apoio à

Governança e em atendimento às recomendações legais.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 50

(331) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para eadmntender pessoas é

essencial para dinamizar e melhorar o funcionamento da instituição.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CMGCC

Experiência Prática Presencial 2022 Sim 0,00 800

(35) Aprender sobre Racionalização de métodos e de processos administrativos para

aplicar metodologias e ferramenta informatizada de gestão de processos para

melhoria e padronização dos macroprocessos da instituição.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 30

(36) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para aplicação

prática da metodologia de elaboração de indicadores de desempenho institucional,

com o intuito de aprimorar o processo de revisão e mo

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 30

(37) Desenvolver habilidades em Governança, Risco e Controle, a partir dos

conceitos e desafios da implantação do Modelo das Três Linhas para melhoria da

Gestão de Riscos no Instituto,resultando no aprimoramento do Programa de

Integridade Institucional, por meio do conhecimento dos conceitos de int

Administração Pública Sim

Gestor IFFLU

Curso Distância - Sim 0,00 30

(38) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais para elaborar o

Plano de Ação Anual (PAA) como forma de executar o plano estratégico da

instituição em nível tático.

Administração Pública Sim

Gestor IFFLU

Curso Presencial - Sim 0,00 50

(392) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para aprimoramentos sobre compras e licitações com maior eficácia e celeridade

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CCCCG

Curso Distância - Sim 0,00 3

(394) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para elaboração e formatação de planilhas em excel e outros software.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCCCG

Curso Distância - Sim 0,00 2
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(406) Aprender sobre Evidência da situação patrimonial do ente público e suas

variações para o entendimento empreendido nessa necessidade levaria a melhor

compreensão da existência dos elementos patrimoniais e sua mensuração e

impactos no balanço patrimonial e outros balanços.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCQ

Curso Distância - Não 0,00 4

(410) Aprender sobre Contratação de serviços de terceiros para a execução de obras

e serviços de construção, reforma, manutenção, demolição, zeladoria e vigilância de

edifícios públicos e imóveis funcionais para aprimorar meu conhecimentos a

respeito da temática

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DADMCBJI

Curso Distância - Sim 0,00 8

(459) Entender sobre Atenção à saúde para desenvolver competências para

Mudanças de cenários internos e externos, de desenvolvimento de pessoas e Vida

funcional X qualidade de vida.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CAGPCM

Curso Distância 2023 Sim 0,00 1

(479) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para capacitar servidores acerca das

orientações do Manual de Redação da Presidência da República e de boas práticas

de redação em geral, resultando na produção adequada de gêneros

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação DENSAPRCI

Curso Distância 2022 Sim 0,00 10

(483) Aprender sobre Benefícios previdenciários para aprimoramento de

conhecimentos relacionados à Aposentadorias e Pensões com o histórico das

legislações aplicadas em cada caso, integrada ao SIAPE e prestação de informações

mais precisas.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Não 13.600,00 8

(484) Entender sobre gerenciamento do tempo para melhoria no gerenciamento de

processos (melhora no tempo de realização das atividades x

produtividade/qualidade do serviço)

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Não 40.000,00 40

(485) Atualizar conhecimentos relacionados aos direitos e deveres dos servidores

públicos federais para atualização da legislação e melhor prestação das informações

relacionadas ao tema.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 40

(486) Atualizar conhecimentos sobre realização de pagamento para aprimoramento

do conhecimento referente à folha de pagamento e resultará em aumento de

produtividade.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Não 34.000,00 20
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(487) Aprender sobre Racionalização de métodos e de processos administrativos

para otimização de métodos de trabalho e possibilidade de ganho em escala.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Não 0,00 10

(488) Atualizar conhecimentos referentes às admissões e vacâncias de cargo para

melhoria na qualidade do trabalho.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Não 7.000,00 4

(490) Aprender sobre as normas de conduta ética no serviço público para aprender

os princípios éticos da administração pública e resultará em condutas e posturas

éticas.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 100

(491) Aprender sobre Gestão de conflitos para aprender a administrar conflitos e

melhorar o atendimento ao cidadão.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 40

(492) Entender sobre gerenciamento de pessoas para melhorar a comunicação entre

a equipe consequentemente refletir em melhores resultados e entregas.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 40

(496) Realizar formação em nível de especialização para aprimorar competências na

área de secretariado escolar, resultando na melhoria da eficiência na execução do

trabalho administrativo do setor

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CPGCC

Curso - - Sim 0,00 1

(518) Aprender sobre ferramentas de Design Thinking para identificar e aplicar as

principais ferramentas e metodologias na prática do design thinking, por meio do

repensar de processos e serviços;

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DPICGREIT

Curso Distância - Sim 0,00 4

(519) Aprender sobre Orientação por resultados para identificar os elementos

necessários para a composição de equipes de alto desempenho.

Administração Pública Sim Gestor

DPICGREIT

Curso - - Sim 0,00 4
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(521) Entender sobre gerenciamento da qualidade das entregas para gerir a

qualidade relacionada aos processos da gestão de projetos e a qualidade referente

ao produto ou serviço que será entregue.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DPICGREIT

Curso Distância - Sim 0,00 4

(522) Aprender sobre Negociação para aprender a introduzir e conduzir uma

conversa com FOCO; Ferramentas de negociação e argumentação

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DPICGREIT

Curso - - Sim 0,00 5

(523) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para essa necessidade servirá para capacitação na área de licitação, tendo em vista a

nova Lei 14.133 de 1 de abril de 2021, c

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DIRGFOCC

Curso - - Não 1.300,00 6

(525) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores e gerar conhecimentos relativos à

retenção de tributos na administração pública, e resultará no aumento do

conhecimento quanto a retenção tributária.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 9.480,00 12

(526) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores para executarem o sistema o Siafi

Web corretamente e identificar suas funcionalidades e resultará no uso adequado

do sistema Siafi Web.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 22.680,00 12

(527) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores a fim de prestarem corretamente as

informações ao eSocial, as obrigações trabalhistas e previdenciárias impostas e

resultará na informação prestada corretamente no e

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 18.000,00 12

(528) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores sobre como proceder corretamente

quanto às retenções de tributos nos órgãos públicos, com a implementação do EFD-

REINF e da DCTF WEB e resultará na utilização corret

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 22.680,00 12

(529) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores para Identificar as funcionalidades

do Módulo Tesouro Gerencial, e resultará no uso adequado desse sistema para

geração de relatórios gerenciais.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância - Sim 0,00 6
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(530) Aprender sobre Ampliação da consistência das informações de custos para

gerar conhecimentos relativos às boas práticas contábeis, através da  discussão das

normas e procedimentos contábeis quanto aos custos no setor público, propiciando

maior capacitação aos gestores.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Evento Distância 2022 Sim 0,00 5

(532) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores quanto ao conhecimento teórico e

prático necessário para a realização da Conformidade de Registro de Gestão, e

resultará em aprimoramento dos conhecimentos.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 6.000,00 5

(533) Entender sobre Registro de atos e fatos relacionados com a administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União para apresentar aos servidores as

diretrizes traçadas pelo Órgão Central de Contabilidade sobre os procedimentos

contábeis a para o encerramento do exercício atual, e

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Evento Distância 2022 Sim 0,00 8

(536) Entender sobre Sistema de Informações de Custos do Governo Federal para

capacitar os servidores nas funcionalidades do SIC - Sistema de Informações de

Custos,  e resultará no aperfeiçoamento para a mensuração de custos no setor

público.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 12

(537) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar servidores quanto a adequada operacionalização

da execução orçamentária e financeira da folha de pagamento no SIAFI e no novo

PCASP, e resultará em aprimoramento dos conhecimentos

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 6.760,00 4

(538) Aprender sobre Evidência da situação patrimonial do ente público e suas

variações para capacitar os servidores para elaborar as principais notas explicativas

exigidas pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) e da NBC

TSP, e resultará no aperfeiçoamento do servidor.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 6.450,00 5

(54) Aprender sobre como elaborar e analisar as prestações de contas dos projetos

de pesquisa executados no IFF, com fomento interno ou de agências de fomento à

pesquisa para auxiliar nos estudos da trajetória do Polo de Inovação do IF

Fluminense a fim mensurar os resultados, fortalecer e divulg

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEPICQ

Curso - - Sim 0,00 10

(541) Aprender sobre Evidência da situação patrimonial do ente público e suas

variações para capacitar servidores quanto às atividades básicas do gerenciamento

dos bens e quanto a utilização do sistema SIADS, e resultará na correta utilização do

sistema e gerenciamento dos bens.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância - Não 8.450,00 5
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(542) Aprender sobre Acompanhamento, sistematização e padronização da execução

da despesa pública para capacitar os servidores quanto a utilização do sistema

Comprasnet Contratos – Gestão de Contratos, e resultará no uso adequado do

sistema.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 9.600,00 8

(543) Entender sobre Registro de atos e fatos relacionados com a administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União para capacitar quanto aos principais

aspectos da contabilidade aplicada ao setor público e quanto as alterações do

PCASP, e resultará em atualização e aprimoramento do

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 12

(544) Entender sobre Registro de atos e fatos relacionados com a administração

orçamentária, financeira e patrimonial da União para entender sobre Registro de

atos e fatos relacionados com a administração orçamentária, financeira e

patrimonial da União

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 4.950,00 3

(546) Aprender sobre Evidência da situação patrimonial do ente público e suas

variações para proporcionar uma visão integrada da contabilidade pública  quanto à

Depreciação, Amortização, Reavaliação e Redução Ao Valor Recuperável de Bens.

resultando em correta contabilização pelos servidores.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Não 4.235,00 5

(547) Aprender sobre Consolidação das informações orçamentárias para capacitar

servidores quanto a utilização das  funcionalidades do Sistema Integrado de

Planejamento e Orçamento – SIOP e quanto as alterações orçamentárias, e resultará

uso adequado do sistema.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DAOFCREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 4

(597) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, para distribuição e utilização de material permanente e de

consumo Curso de Negociação para Pregoeiros (Pregão Eletrônico).

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CLICITREIT

Curso Distância - Não 2.290,00 1

(627) Aprender sobre Publicidade para essa necessidade servirá para me capacitar

para a função de diretora substituta na DIRPEXPECI e resultará na melhoria de minha

atuação na elaboração, colaboração e publicação de editais do setor.

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Curso Distância - Sim 0,00 1

(662) Entender sobre gerenciamento de equipes para atender ao disposto nos

incisos IV dos arts. 4º a 7º da Portaria IFF nº 2/2021, através de cursos de formação

para o exercício de cargo ou função de gestão, resultando em uma melhor gestão.

Administração Pública Sim Gestor

DPEXCCSAP

Curso Distância 2022 Sim 0,00 1
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(709) Atualizar conhecimentos relacionados aos direitos e deveres dos servidores

públicos federais para adquirir conhecimento sobre o tema Tele trabalho dentro da

administração pública federal.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CGPCM

Curso Distância 2022 Não 0,00 3

(74) Entender sobre Relacionamento interpessoal, se organizar, ter disciplina,

resolver conflitos e comunicar melhor com a equipe.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(752) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para a gestão de projetos com o uso de

práticas de design para a solução de problemas públicos.

Administração Pública Sim Gestor

DGCASJB

Evento Híbrido - Sim 0,00 5

(804) Conhecimento sobre gestão educacional para melhorar o planejamento das

execuções das ações distribuídas entre os servidores e que resultará num melhor

tratamento das informações e dados da instituição que compõem os sistemas do

MEC.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor PEIREIT

Experiência Prática - - Sim 0,00 60

(812) Aprender sobre Políticas e diretrizes de governança de dados para capacitar

servidores para elaborar indicadores de desempenho institucional em sinergia com

o plano estratégico do seu órgão, com foco em ações de TI

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(816) Entender sobre Devolutiva (feedback) para capacitar servidores em funções

gerenciais, para lidar com diferentes perfis de servidores e equipe, exercitando o

feedback para a melhoria do relacionamento interpessoal no seu ambiente de

trabalho

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 5

(817) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender técnicas que

promovem a alta performance de equipes para o alcance dos objetivos estratégicos

da instituição, com foco em aplicação na área de TI

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 5

(820) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprimorar capacidade de

liderança para melhorar a efetividade dos processos de trabalhos e entregas

pretendidas, com foco em aplicação na área de TI

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 5
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(821) Aprender sobre Políticas e diretrizes de governança de dados para capacitar

servidores para concepção, gerenciamento, produção, manutenção e análise de

dados como suporte à tomada de decisão

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 2

(904) Aprender sobre Conservação, recuperação, manutenção, inventário, baixa e

alienação de material permanente e de consumo para aprimoramento e

desenvolvimento de técnicas para  o armazenamento, controle e desempenho do

serviço realizado pelo almoxarifado.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CITCSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(911) Aprender sobre Licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro,

guarda, requisição, distribuição e utilização de material permanente e de consumo

para atualização e capacitação dos servidores de compras em relação às novas

legislações e ferramentas na área de licitação,

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCOMCC

Evento - 2022 Não 17.802,00 4

(928) Aprender sobre Planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e

avaliação dos programas, dos projetos e das atividades institucionais. Essa

necessidade servirá para contribuir com o planejamento da execução orçamentária

e resultará na melhoria da gestão, com foco nos resultados.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CADMCF

Curso Distância - Sim 0,00 1

(935) Entender sobre gerenciamento da informação e das comunicações para

melhoria na elaboração de documentos para atendimento ao público.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DPIIEXCBJI

Curso Distância - Sim 0,00 5

(939) Entender sobre Relacionamento interpessoal para melhorar as relações entre

os servidores da instituição no ambiente de trabalho

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 200

(940) Aprender sobre qualidade de vida no trabalho para aprofundar conhecimentos

sobre programas de preparação para aposentadoria visando preparar os servidores

que estão  próximos de se aposentar para o pós-carreira

Administração Pública Não

Técnico-administrativo 

em Educação DEFDEPREIT

Evento - 2022 Não 450,00 1

(941) Entender sobre gerenciamento da informação e das comunicações na área de

gestão de pessoas buscando o compartilhamento do conhecimento entre  todas as

unidades de Gestão de Pessoas do IFF.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DEFDEPREIT

Curso - 2022 Sim 0,00 30
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(942) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para adquirir conhecimentos

referentes ao Programa de Preparação para Aposentadoria que auxiliarão o servidor

na gestão da transição entre  trabalho e aposentadoria

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 50

(943) Aprender sobre Gestão de conflitos para desenvolver técnicas de negociação

visando  a mediação de conflitos .

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 200

(944) Entender sobre gerenciamento do tempo para aprender a a planejar as

atividades de cada dia, estabelecendo prioridades a fim de otimizar o seu tempo e

melhorar a qualidade de vida.

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso - 2022 Sim 0,00 200

(945) Aprender sobre qualidade de vida no trabalho, abordando temas que

promovam a qualidade de vida no trabalho visando o bem-estar do servidor no seu

trabalho

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DEFDEPREIT

Curso - 2022 Sim 0,00 200

(946) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para aprimorar o planejamento

das necessidades de desenvolvimento dos servidores visando o aperfeiçoamento da

elaboração do PDP do IFF

Administração Pública Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso - 2022 Não 5.000,00 200

(947) Aprender sobre Desenvolvimento de equipes buscando aprimorar

conhecimentos dos gestores quanto a comunicação, negociação, engalamento,

orientação para resultados .

Administração Pública Sim

Gestor DEFDEPREIT

Curso Híbrido 2022 Não 20.000,00 200

(988) Aprender sobre Consolidação das manifestações dos usuários e divulgação de

estatísticas, incluindo as indicativas de nível de satisfação dos usuários com os

serviços públicos prestados que servirá para atender as exigências da CGU e

resultará em mais transparência e aperfeiçoame

Administração Pública Sim

Gestor REIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(72) Aprender sobre Desenvolvimento de equipes para aprender sobre

gerenciamento de equipes e distribuição de tarefas.

Administração Pública Sim Gestor
 DGCSAP
 - Distância 2022 Sim 0,00 1
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(1003) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para compreender as

especificidades do serviço público e da carreira, a dimensão da EPT e o papel do

IFFluminense para integração ao ambiente institucional.

Administração Pública SimTécnico-administrativo em Educação e Docente
PROGEP
 - Híbrido 2022 Sim 0,00 50

(326) Realizar formação em nível de especialização para maior conhecimento sobre

as atividades de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas no Campus permite uma

assistência aos aluno mais eficiente e de forma mais personalizada.

Agronomia Não

Técnico-administrativo 

em Educação CAECCG

Curso - - Sim 0,00 1

(992) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

proporcionar a troca de saberes com empresas e expositores da área agrícola,

resultando em um aprimoramento das atividades de ensino, sobretudo de natureza

prática.

Agronomia Não

Docente CAPCAC

Evento Presencial 2022 Não 130,00 2

(1005) Aprender sobre a implementação prática do planejamento estratégico do IFF

na área da pesquisa para aprimorar o saber acadêmico e obter informações

atualizadas com o objetivo de melhorar as pesquisas realizadas no Instituto.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Técnico-administrativo 

em Educação CPROJREIT

Evento - - Não 800,00 1

(1092) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem para aprimorar as

aulas das disciplinas de Expressão e Representação Gráfica

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

ASCOMCC

Curso - 2022 Não 3.000,00 1

(126) Realizar formação em nível de mestrado para atualizar conhecimentos de

modo a desenvolver um projeto de utilização de espaços que fortaleça os vínculos

do IFF com a sociedade, de modo a aprimorar sua Imagem Institucional.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Técnico-administrativo 

em Educação CIMINSREIT

Evento - - Sim 0,00 1

(127) Realizar formação em nível de mestrado para atualizar conhecimentos sobre

Comun. Pública, Cultura e Arq. de modo a desenvolver um projeto de utilização de

espaços que fortaleça os vínculos do IFF com a sociedade, de modo a aprimorar a

Im. Inst.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Técnico-administrativo 

em Educação CIMINSREIT

Evento - - Sim 0,00 1

(210) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para participar de congresso

internacional -PNUM e talvez apresentar trabalho científico  que resultará em

capacitação, troca de conhecimento e atualização, podendo resultar em pu

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

DPPGCC

Evento - 2022 Não 1.200,00 1
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(216) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação docente que resultará na atualização das aulas, das orientações e

complementação de conhecimento na pesquisa e na extensão, além da divulgação

dos trabalhos desenvolvidos.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CMPAUTCC

Curso - 2022 Sim 0,00 1

(411) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação e evolução da atuação docente, de pesquisa e de extensão na busca de

incrementar a qualidade das ações do docente nas aulas do curso de Arquitetura e

Urbanismo do IFF

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CBAUCC

Evento - 2022 Não 1.700,00 1

(440) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolvimento acadêmico e divulgação de resultados de pesquisas realizadas pelo

docente e pelo núcleo de pesquisas APPA - Ateliê de Pesquisas da Paisagem.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CADBAUCC

Evento Presencial 2022 Não 2.000,00 1

(441) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação docente que resultará na atualização das aulas, das orientações e

complementação de conhecimento na pesquisa e na extensão, além da divulgação

dos trabalhos desenvolvidos.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CMPAUTCC

Evento - 2022 Não 2.200,00 1

(785) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para expansão

do saber acadêmico, aprofundamento  e conhecimento de práticas de ensino na

área, resultando em ampliação do conhecimento e práticas para o ensino, pesquisa

e extensão.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CCTEDCSAP

Curso Presencial 2022 Sim 0,00 1

(795) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação de professores sobre a tecnologia BIM  (Modelagem de informação da

construção) para futura implantação deste conhecimento na grade curricular do

curso.	
Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CACTEDCC

Curso Presencial - Sim 0,00 10

(795) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação de professores sobre a tecnologia BIM  (Modelagem de informação da

construção) para futura implantação deste conhecimento na grade curricular do

curso.

Arquitetura e 

Urbanismo Não Docente

CACTEDCC

Curso Presencial - Sim 0,00 10

(903) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e para atingir a meta de capacitação dos

docentes prevista no PDI.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Docente CBAUCC

Curso - - Sim 0,00 1
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(91) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolvimento de saberes e competências ligados à prática do ensino, pesquisa e

extensão nos níveis de graduação e pós graduação.

Desenvolvimento acadêmico e pedagógico do docente.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Docente CADBAUCC

Curso - - Não 1.000,00 1

(925) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação, de modo a atingir a meta de capacitação

dos servidores, prevista no PDI

Arquitetura e 

Urbanismo Sim

Docente CBAUCC

Evento - - Sim 0,00 2

(926) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

gerir projetos de pesquisa ou extensão que resultem em aplicação no ensino.

Arquitetura e 

Urbanismo Não

Docente CBAUCC

Curso - - Sim 0,00 1

(149) Conhecimento sobre educação para aprender e aprofundar meus saberes

sobre Artes Visuais o que resultará numa formação, cada vez mais crítica e

humanística dos alunos do curso.

Artes Sim Docente

CCTEDCSAP

Curso Distância - Não 110,00 1

(150) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos e aprofundar meus saberes sobre Artes

Visuais o que resultará numa formação, cada vez mais crítica e humanística dos

alunos do curso.

Artes Sim Docente

CCTEDCSAP

Curso Distância - Não 360,00 1

(151) Conhecimento sobre educação para aprender e aprofundar meus saberes

sobre Artes Visuais o que resultará numa formação, cada vez mais crítica e

humanística dos alunos do curso do ensino médio integrado.

Artes Sim Docente

CCTEDCSAP

Evento Distância - Sim 0,00 1

(153) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para aprender e

aprofundar meus saberes sobre Artes Visuais o que resultará numa formação, cada

vez mais crítica e humanística dos alunos do meu projeto de pesquisa.

Artes Sim Docente

CCTEDCSAP

Evento Distância - Sim 0,00 1

(29) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para a

participação promove articulação de conhecimentos, atualização e práticas no que

concernem, além do atendimento do artigo 26 da LDB, as leis 10;639/03 e

11.645/08., que citam a área de Arte .

Artes Não

Docente e Gestor CACLTCC

Evento - 2022 Não 1.040,00 8
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(308) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico, a troca de experiências e informações, resultando na ampliação

do conhecimento docente.

Artes Não

Docente CCLMCCG

Evento - 2022 Não 300,00 1

(373) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico, a troca de informações e experiência, resultando na ampliação

do conhecimento na prática docente.

Artes Não

Docente CCLMCCG

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(374) Conhecimento sobre gestão educacional para aprimorar o conhecimento

referente à prática de gerenciamento na coordenação que atuo, resultando em

melhora contínua na logística de trabalho.

Artes Não

Docente CCLMCCG

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(447) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para o

aprimoramento, desenvolvimento e atualização das metodologias de ensino e

aprendizagem em artes que resultará na melhoria da qualidade do ensino

Artes Não Docente

DECASJB

Evento - - Sim 0,00 1

(695) Conhecimento sobre educação para aprofundamento de relações entre ensino-

pesquisa e consequente qualificação profissional dos docentes do campo da arte e

do teatro

Artes Sim Docente

CACLTCC

Evento - 2022 Sim 0,00 7

(705) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que a participação no CONFAEB, contribuirá p/ publicação e divulgação de

trabalhos desenvolvidos no ensino-pesquisa-extensão na instituição, importante

para os docentes,e o curso de Licenciatura em Teatro

Artes Não Docente

CACLTCC

Evento - - Não 150,00 8

(970) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para garantir a atualização como

pesquisador e docente, resultando na potencialização das relações internacionais do

IFF e atingimento da metas de capacitação previstas pelo PDI

Artes Não

Docente CCTELTCIPR

Evento - - Sim 0,00 2

(514) Aprender sobre como elaborar projetos de extensão, esporte e cultura e

como prestar contas das ações tendo em vista q o tema astronomia é amplamente

utilizado em diversos campi como ferramenta de extensão e ensino. A ideia é o

aprimoramento do assunto para futura implementação de projeto 

Astronomia Sim Docente

CCTADCSAP

Evento - 2022 Sim 0,00 1
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(428) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para aperfeiçoar e atualizar conhecimentos na

área de Biologia resultando melhor eficiência no trabalho laboratorial.

Biologia Geral Não

Técnico-administrativo 

em Educação CALCCG

Curso - - Não 4.500,00 3

(721) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos

Biologia Geral Sim Docente

DECBJI

Curso Presencial 2023 Sim 0,00 1

(414) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

promover intercâmbio de conhecimentos e tecnologias

Bioquímica Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(415) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para adquirir e difundir conhecimento

científico em bioquímica

 

Bioquímica Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(416) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para

aprimoramento das técnicas de pesquisa para desenvolvimento e propagação do

conhecimento através de ações institucionais utilizando os laboratórios do IFF.

Bioquímica Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

DGCSAP

Experiência Prática - - Sim 0,00 1

(685) Aprender, na prática, sobre redação de pedido de patentes para conferir

proteção às invenções.

Bioquímica Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGCSAP

Experiência Prática - - Sim 0,00 1

(686) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para

aprimoramento das técnicas de pesquisa para desenvolvimento e propagação do

conhecimento através de ações institucionais utilizando os laboratórios do IFF.

Bioquímica Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCSAP

Experiência Prática - - Sim 0,00 100

(1029) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atender demandas dos alunos com efetividade mediante aprimoramento técnico na

área de manutenção de dispositivos móveis.

Ciência da Computação Não Docente

CINFCQ

Curso Presencial - Não 2.478,00 3
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(1065) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para proporcionar técnicas avançadas do Word/Excell , otimizando os recursos

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação AUDINT

Curso - 2022 Sim 0,00 4

(119) Aprender sobre Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de

comunicação para gerir e migrar cargas de trabalho de TI para a nuvem e integrar

produtos e serviços de infraestrutura de rede que resultará em um melhor

desempenho e disponibilidade dos serviços de TI do IFF.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DTICCC

Curso - 2022 Não 5.200,00 10

(121) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para realizar a manutenção preventiva e corretiva de Notebooks do IFF

que resultará em uma redução do custo com aquisição de novos equipamentos.

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DTICCC

Curso Presencial 2022 Não 1.300,00 7

(219) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização tecnológica em IoT e MQTT para professor atuante na engenharia da

computação.

Ciência da Computação Não Docente

CBECCC

Curso - 2022 Não 1.500,00 1

(220) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização tecnológica em processadores ARM para professor atuante na

engenharia da computação.

Ciência da Computação Não Docente

CBECCC

Curso - 2022 Não 900,00 1

(221) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais para atualização tecnológica em FPGA/Verilog para

professor atuante no curso de engenharia da computação.

Ciência da Computação Não Docente

CBECCC

Curso - 2022 Não 1.900,00 1

(222) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação tecnológica em FPGA/Verilog para professores da engenharia da

computação auxiliará a criação de projetos envolvendo várias disciplinas, em

atendimento as novas DCNs da engenharia.

Ciência da Computação Não Docente

CBECCC

Curso - 2022 Não 40.000,00 10

(383) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para aprimoramento das capacidades e conhecimento da equipe de TI

para operações de sistemas de telefonia VoIP e melhoria na gestão da rede de

telefonia do campus.

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CTICASJB

Curso - 2022 Não 5.760,00 2
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(384) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para aprimoramento das capacidades e conhecimento da equipe de TI para

administração de sistemas e montagem de datacenter, garanti

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CTICASJB

Curso - 2022 Não 10.240,00 2

(385) Aprender sobre Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de

comunicação para aprimoramento das capacidades e conhecimento da equipe de TI

para operações das redes cabeadas e sem fio do campus e melhoria na gestão das

redes atuais do tipo TCP-IP.

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DGCASJB

Curso - 2022 Não 13.440,00 2

(402) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para desenvolver sistemas web e aplicativos para dispositivos móveis que atendam,

de forma mais otimizada e satisfatória, as deman

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DTICCC

Curso - - Não 2.400,00 2

(465) Aprender sobre Plataformas e serviços de tecnologia da informação e

comunicação e governo digital para aprimorar o saber acadêmico, a troca de

informações e experiências que resultará na ampliação do conhecimento.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCF

Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(473) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para capacitar equipe em tecnologias digitais

para produção de planilhas, documentos e apresentações, resultando na otimização

das ações de planejamento, execução e controle das at

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DENSAPRCI

Curso Distância 2022 Não 399,00 10

(501) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar e

aprimorar conhecimentos técnicos relativos à área da Computação e suas subáreas

que resultará em uma maior qualidade no ensino e na pesquisa desenvolvidos no

IFFluminense.

Ciência da Computação Não Docente

CCBSICI

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(515) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem para aprender os

conceitos fundamentais dos computadores, para facilitar a organização do trabalho

diário, atualizar os Planos de Curso,  com vistas a melhoria d

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DEBPCC

Curso - - Não 1.500,00 1

(520) Aprender sobre Aquisição e gestão de contratos relativos a produtos e serviços

de tecnologia da informação e comunicação para  aplicar de forma eficiente as

normas e processos de Contratação de Bens e Serviços de TI, que foram revistos a

partir de abril de 2019. A IN 01 de 04/04/2019

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIGPREIT

Curso Distância - Não 1.280,00 2

Página 69 PDP IFF 2022 publicação



(582) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Ciência da Computação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(589) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Ciência da Computação Não Docente

DECBJI

Curso - - Sim 0,00 1

(649) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para aprimorar os serviços de TI do campus através da troca de experiências e

contato com novas tecnologias que o evento proporcio

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CARCC

Evento Presencial 2022 Não 1.200,00 9

(653) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

atualização em temáticas e tecnologias abordadas nos projetos de desenvolvimento

de jogos no Simpósio Brasileiro em Jogos Computacionais e Entretenimento Digital

(SBGames)

Ciência da Computação Não Docente

CINFCQ

Evento - 2022 Não 153,00 4

(674) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver habilidades técnicas relacionadas à área de atuação docente, mais

especificamente sobre computação de alto desempenho, Sistemas Distribuídos,

Qualidade de Software e Interação humano-comp.

Ciência da Computação Não Docente

CADBECCC

Evento - - Não 8.000,00 1

(690) Realizar formação em nível de graduação tendo em vista que auxiliará nas

práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura no IFF e no Campus Cabo Frio.

Ciência da Computação Sim Docente

CCBEMCF

Curso Híbrido - Sim 0,00 12

(735) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

participar de congresso na área de Literatura (pesquisa) com o intuito de repensar a

prática pedagógica (ensino), sem deixar de compartilhar experiências com outras

instituições  de ensino (extensão).

Ciência da Computação Não Docente

CAUTCM

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(806) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais para

aprender conceitos e práticas da segurança da informação e comunicação, redes de

computadores, políticas de segurança e formas de ataques para aprimorar a

segurança cibernética na instituição

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CORREIT

Curso - - Sim 0,00 1
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(807) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para desenvolver networking e atualizar conhecimento sobre tecnologias, práticas e

ferramentas de desenvolvimento utilizadas da ár

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Evento - - Não 2.000,00 10

(808) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

prover uma gestão de TI no setor público mais eficaz, por meio de práticas

estruturadas de controle, auditoria e gerenciamento sistêmico dos processos de TI,

baseados nos fundamentos do COBIT e COSO

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(809) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

desenvolver análise de impacto nos negócios, definição de estratégias de

continuidade e o desenvolvimento de planos de continuidade, restauração e

recuperação  utilizando boas práticas para GCN

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(810) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais para

capacitar servidores para verificar a segurança de ambientes, plataformas ou

sistemas institucionais, por meio da simulação de ataques reais, explorando e

tratando as vulnerabilidades encontradas

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso Presencial 2022 Sim 0,00 2

(811) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para capacitar servidores sobre os principais modelos da avaliação de qualidade de

serviços contribuindo para melhoria da gestão

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 3

(813) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

aprender a identificar ameaças, vulnerabilidades e riscos associados à segurança da

informação e a aplicar metodologia de gestão e análise de riscos de TI

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(814) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

aprender sobre metodologias, práticas e ferramentas de modelagem de processos,

levantamento de processo para o entendimento da sua situação atual, avaliação e

projeto de visão de futuro

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(815) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

desenvolver mentalidade ágil no gerenciamento de projetos de TI e nas execuções

de ações públicas, utilizando tecnologia e ferramentas necessárias para o

planejamento, gestão e controle de projetos

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

Página 71 PDP IFF 2022 publicação



(822) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para aprofundar conhecimento dos servidores sobre ferramentas ITSM de

configuração, gerenciamento e atendimento de serviços e proc

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(823) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

identificar vulnerabilidades e riscos associados à segurança da informação e

privacidade e aplicar as proposições fundamentais de uma política de segurança

institucional e mitigação de riscos

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(824) Aprender sobre Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de

comunicação para atualizar conhecimento de servidores em solução de problemas,

configuração e gerenciamento de redes e infraestrutura de TI

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CORREIT

Curso Presencial - Sim 0,00 2

(825) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para capacitar servidores em tecnologias voltadas para desenvolvimento de

aplicativos mobile, com intuito de executar projetos est

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(826) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para atualizar servidores em novas tecnologias e frameworks para desenvolvimento

web front-end (interface gráfica), permitindo uti

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(827) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para atualizar servidores sobre métodos e técnicas usados na elaboração de sites

para Internet por meio das linguagens HTML e CSS

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(828) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para aprofundar conhecimento dos servidores no uso do framework Django, a fim

de contribuir com melhorias de desempenho de sistema

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(829) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais para

capacitar servidores em  técnicas e ferramentas utilizadas em análise forense

computacional, visando seguir metodologias para análise e investigação de

incidentes e ataques digitais

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGTIREIT

Curso - - Sim 0,00 2
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(830) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para aprofundar conhecimento dos servidores no uso do framework Rails, a fim de

contribuir com melhorias de desempenho de sistemas

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(831) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para aprofundar conhecimento dos servidores em testes automatizados, auxiliando

na construção de sistemas, produtos e documentação mais pró

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(832) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais para

capacitar servidores para desempenhar testes de penetração e gestão de

vulnerabilidades na rede, resultando em maior proteção aos dados digitais e

aplicações institucionais

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CORREIT

Curso - - Sim 0,00 1

(833) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para capacitar a equipe na criação de serviços REST, permitindo a comunicação

automatizada entre aplicações e modernização dos sistemas web

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Sim 0,00 2

(85) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização

profissional e aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de

pós-graduação na área de telecomunicações para uma melhor formação profissional

dos alunos atendidos.

Ciência da Computação Sim

Docente CCTTCC

Curso Distância - Não 1.600,00 2

(854) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para melhorar a infraestrutura de rede do campus, uma vez que

possibilitará a utilização de tecnologias mais recentes e otimizadas, objetivando

prover serviços de TIC com maior qualidade.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DTICCC

Curso Híbrido - Não 8.500,00 5

(855) Aprender sobre Aquisição e gestão de contratos relativos a produtos e serviços

de tecnologia da informação e comunicação para aperfeiçoar os processos de

aquisição e gestão de contratos do campus, objetivando melhorar e agilizar estes

processos na área de tecnologia da informação.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DTICCC

Curso Híbrido - Sim 0,00 3

(856) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais para

melhorar a infraestrutura no que tange a segurança da informação do campus,

objetivando prover serviços de TIC com maior segurança.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DTICCC

Curso - - Não 8.500,00 5
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(869) Aprender sobre Gestão da infraestrutura tecnológica da rede compartilhada de

comunicação para aplicação na construção de um ambiente de infraestrutura de TIC

alinhado com as melhores práticas, trazendo ganhos de operação de TIC para o

campus.

Ciência da Computação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICSAP

Curso Distância - Sim 0,00 2

(874) Conhecimentos sobre a inovação na educação para gestão do LabIFMaker e

para a proposição de cursos na área da Cultura Maker

Ciência da Computação Sim

Docente e Gestor CECCGPRO

Curso - - Sim 0,00 5

(876) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para realização de networking e atualização

sobre tecnologias  e metodologias atuais para o ensino da computação.

Ciência da Computação Não

Docente CECCGPRO

Evento Híbrido 2022 Não 350,00 1

(97) Aprender sobre Comunicação digital para melhor utilização de tecnologias da

informação e comunicação para alcance de mais pessoas pelos IFs

Ciência da Computação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CCTICBJI

Evento - - Não 1.000,00 1

(648) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para adquirir conhecimento sobre a área com o objetivo de propor melhores

soluções de TI afim de melhorar a oferta de serviços aos

Ciência da Computação Não Técnico-administrativo em Educação
 CARCC
 - - 2024 Sim 0,00 1

(1089) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais

tendo em vista que a Conferência Anual Orientada à Segurança – CAOS, promovida

pela Diretoria de Segurança da Informação da UFRJ, visa a conscientização e

disseminação do conhecimento em segurança da informação.

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICF

Evento Presencial - Não 0,00 5

(161) Entender sobre Desenvolvimento de pessoas para atualizar os conhecimentos

sobre as carreiras e o desenvolvimento do servidor. Resultará em melhora no

acompanhamento dessas frente às alterações que as impactam

Ciência da Informação Não Gestor

CGPCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(162) Entender sobre gerenciamento da informação e das comunicações para

compreender e melhor tratar as informações de gestão de pessoas do IFFluminense

que resultará em uma melhora no atendimento dos servidores com informações

melhor estruturadas.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CGPCASJB

Curso - - Sim 0,00 1
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(164) Aprender sobre Racionalização de métodos e de processos administrativos

para aprimorar os processos internos que resultará em um aumento na

assertividade e melhor aproveitamento de recursos humanos

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CGPCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(186) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para familiarização com os principais conceitos, ferramentas e metodologias de

criação de interfaces e experiência de usuários

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CEEREIT

Experiência Prática Distância - Sim 0,00 1

(573) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Ciência da Informação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(688) Entender sobre Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de

documentos de arquivo para desenvolver competências e habilidades para

aprimoramento do exercício e/ou prática funcional do servidor no âmbito

institucional, visando a qualificação do quadro técnico administrativo

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCCGUAR

Evento Híbrido - Não 1.500,00 3

(75) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para conhecimento atualizado de toda dinâmica de regulação e

avaliação das IED junto ao MEC e também os quesitos e exigências de qualidade que

serão avaliados na Biblioteca.

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 389,00 1

(774) Aprender sobre Plataformas e serviços de tecnologia da informação e

comunicação e governo digital para melhorar e aperfeiçoar os serviços de TI

oferecidos na instituição.

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CTICQ

Curso Híbrido - Não 10.000,00 2

(836) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar o saber acadêmico, a troca de informações experiências que resultará na

ampliação do conhecimento.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCF

Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(858) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

acompanhar os avanços tecnológicos sobre Data Science, machine learning e

inteligência artificial, repassando este conhecimento aos discentes do campus e

oportunizando melhores chances no mercado.

Ciência da Informação Sim

Docente CAAICC

Curso Distância 2023 Não 1.440,00 1
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(865) Aprender sobre Segurança da informação e de proteção a dados pessoais que

resultará na aplicação interna de mecanismos de segurança com suas melhores

práticas, o que trará como benefício um aumento na segurança da informação do

campus.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICSAP

Curso Distância - Sim 0,00 2

(866) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para aplicação de novas linguagens e/ou melhores práticas resultam no

desenvolvimento de melhores ferramentas de trabalho, trazendo benefí

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICSAP

Curso Distância - Sim 0,00 2

(867) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para aplicação de modelos de Machine Learning em processos digitais

diversos tem o potencial de revolucionar modelos de negócios. Algumas aplicações

podem incluir identificação de fraudes, etc.

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICSAP

Curso Distância - Sim 0,00 2

(868) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

aplicação das melhores práticas de governança para ambientes de TIC é exigência

dos órgão fiscalizadores, pois resultam em aumento de maturidade dos processos

de TIC da instituição

Ciência da Informação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CTICSAP

Curso Distância - Sim 0,00 2

(979) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

conservação de acervo bibliográfico com a finalidade de prolongar a vida útil das

coleções.

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(980) Aprender sobre Gestão dos recursos de tecnologia da informação e

comunicação para organização, conservação e melhor atendimento ao público

interno e externo que frequentam o espaço da biblioteca

Ciência da Informação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 39,70 1

(379) Aprender sobre ferramentas de Design Thinking para aplicar o conhecimento

para ações relacionadas a gerenciamento de projetos de desenvolvimento de

produtos para a comunidade academica e externa

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DPIIEXCBJI

Evento Híbrido 2022 Não 2.000,00 4

(380) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização de conhecimentos técnico cientifico no área de Tecnologia de Oleos e

Gorduras

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Docente CCSCTACBJI

Evento Presencial 2022 Não 1.500,00 1
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(381) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para evento na

área de Fruticultura necessário para atualização de conhecimento em que atuo em

projetos e orientação de estudantes.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Docente CCSCTACBJI

Evento Presencial 2022 Não 800,00 1

(382) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

capacitar nos estudos de viabilidade de empreendimentos e eficiência produtiva de

agroindustrias de alimentos

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Docente CEICCBJI

Experiência Prática Presencial - Sim 0,00 1

(569) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

atualização de conhecimentos e melhoria no Ensino.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCSCTACBJI

Curso - - Não 830,00 1

(6) Realizar formação em nível de especialização,  tendo em vista que hoje deixo de

participar de editais de fomentos por não ter o doutorado, serei em breve

responsável pelo laboratório de produtos fermentáveis do Campus Bom jesus do

Itabapoana e preciso me atualizar.
Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Não Docente DGCBJESUS Curso Híbrido - Não 12.000,00 1

(610) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

maior qualificação e aplicação para a pesquisa e extensão na instituição.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCSCTACBJI

Curso Presencial 2022 Não 6.000,00 3

(612) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

desenvolvimento de projetos e ações de pesquisa e extensão.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCSCTACBJI

Evento Presencial - Não 10.000,00 2

(613) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

maior qualificação e aplicação para o ensino,  pesquisa e extensão na instituição.

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCSCTACBJI

Evento Presencial - Não 15.000,00 5

(614) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

maior qualificação para o ensino, pesquisa e extensão

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCSCTACBJI

Evento Presencial - Não 10.000,00 5
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(99) Aprender habilidades de elaboração e análise de projetos para captação de

recursos externos para maior captação de recursos e potencialização da missão da

instituição

Ciência e Tecnologia 

de Alimentos Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CCSECCBJI

Experiência Prática Híbrido 2022 Não 1.000,00 1

(252) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Ciência Política Não Docente

CCTAUTSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(189) Aprender sobre Comunicação digital para aprender a criar peças profissionais

de design para engajamento e conversão nas mídias sociais

Comunicação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CEEREIT

Experiência Prática Distância - Não 350,00 1

(47) Aprender sobre Comunicação digital para aprimorar a comunicação em

ambiente virtual, tendo em vista o aumento das atividades nesse campo, para

fortalecer o alcance das políticas institucionais.

Comunicação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CRICECF

Curso - - Não 12.000,00 5

(548) Aprender sobre Comunicação digital tendo em vista que servirá para melhorar

nosso fluxo de comunicação através das mídias digitais, resultando num melhor

atendimento à demanda de solicitações por este canal.

Comunicação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DIRCOMREIT

Curso Distância - Não 0,00 1

(564) Aprender sobre Comunicação digital para aprimorar e atualizar discussões,

métodos e técnicas de Comunicação Digital para aplicação nos canais de

comunicação do IFF

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRCOMREIT

Evento Presencial 2022 Não 700,00 2

(61) Aprender sobre Comunicação pública para aprimorar conhecimentos

relacionados a apuração, redação e edição de textos para melhorar a qualidade da

produção textual nos canais oficiais do campus administrados pela Comunicação

Social.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCSCI

Curso - - Sim 0,00 1

(62) Aprender sobre Comunicação digital para aprimorar conhecimentos

relacionados a fotojornalismo para uso em produção de conteúdo jornalístico a ser

publicado em canais oficiais do IFF e para divulgação para imprensa.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCSCI

Curso - - Sim 0,00 1
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(63) Aprender sobre Comunicação digital para aprimorar conhecimentos

relacionados a Programação Visual/ Design para uso em trabalho com mídias digitais

usadas em postagens da Comunicação do campus voltadas ao público interno e

externo.

Comunicação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCSCI

Curso - - Sim 0,00 1

(90) Aprender sobre Comunicação digital que servirá para melhor uso das redes

sociais em divulgações demandadas à Ascom Campos Centro e ao IFF como um

todo. Deverá resultar em maior e melhor alcance da clientela interna e externa.

Comunicação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor ASCOMCC

Curso Distância 2022 Sim 0,00 3

(921) Entender sobre gerenciamento de equipes para formar servidores com

melhores capacidades de gestão para as coordenações e direções.

Comunicação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCAM

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1056) Realizar o Apoio ao controle externo no exercício de sua missão

institucional	para  certificar  servidor para exercer as mais diferentes atividades no

ecossistema da privacidade, proteção de dados e regulamentação

Direito Não Gestor

IFFLU

Curso - 2022 Não 6.099,00 1

(1057) Realizar o Apoio ao controle externo no exercício de sua missão

institucional	para conhecimento básico a todos os servidores quanto a LGPD (Lei

Geral de Proteção de Dados

Direito Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor

IFFLU Curso - 2022 Sim 0,00 80

(1059) Realizar o Apoio ao controle externo no exercício de sua missão

institucional	para levar ao conhecimento dos servidores os impactos da LGPD junto

as suas ações institucionais

Direito Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor IFFLU

Curso - - Sim 0,00 80

(211) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação docente que resultará em atualização das aulas, troca de conhecimento

nas orientações, atuação multidisciplinar e integração do que é ensinado com

atividades de pesquisa e extensão.

Direito Não

Docente

DPPGCC Curso - 2022 Não 1.000,00 1

(212) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação docente que resultará em aulas atualizadas, troca de conhecimentos nas

orientações  e integração do que é lecionado de forma multidisciplinar com

atividades de pesquisa  e de extensão

Direito Não Docente

DPPGCC

Evento - 2022 Não 1.000,00 1
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(250) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Direito Não Docente

CCTAUTSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(623) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para fortalecer a promoção da cultura de respeito à dignidade

humana, preparando os alunos para a convivência numa cultura de diversidade e de

direitos.

Direito Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 6

(157) Aprender sobre técnica de captar recursos extraorçamentários para ações de

extensão, cultura e esporte executados no IFF para Projetos de Educação Ambiental

dentro do âmbito regional de abrangência do campus

Ecologia Sim

Docente e Gestor CCTMACBJI

Experiência Prática Híbrido 2023 Não 10.000,00 8

(251) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Economia Não Docente

CCTAUTSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(1010) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para ampliar a utilização de metodologias e

tecnologias no processo de ensino e aprendizagem, o que resultará em maior

dinâmica e diversidade na atividade docente.

Educação Não Docente

CEMCQ

Curso - - Não 500,00 1

(102) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas tendo em vista capacitação em tópicos de gestão educacional.

Educação Sim Gestor

DGCSAP

Evento - - Sim 0,00 2

(1022) Conhecimento sobre educação para conhecer sobre tecnologias e

metodologias inovadoras aplicadas à educação corporativa para o desenvolvimento

estratégico sob a ótica da educação corporativa e para melhorias das aulas.

Educação Não

Docente e Gestor CCTMCC

Curso Distância 2022 Não 966,00 1

(1042) Realizar formação em nível de especialização para atualização de

conhecimentos sobre as novas tecnologias do mercado industrial na indústria 4.0. O

objetivo é trazer para o ambiente de aprendizado o que há de mais novo no

mercado industrial.

Educação Não Docente

CCTELTCI

Curso Presencial - Sim 0,00 1
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(1084) Conhecimento sobre educação para aprender e desenvolver melhor as

técnicas de tradução e interpretação em Libras para melhor atender a comunidade

interna e externa.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CNAPNEECBJI

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(11) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para ampliar o conhecimento e o domínio da

equipe sobre o assunto.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Evento Distância 2022 Sim 0,00 1

(116) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF, tendo

em vista que servirá para beneficiar positivamente a comunidade interna e externa

do IFFluminense na continuidade dos projetos Ateliê Criativo: espaço de

transformatividade e NeuroArt 2: autocuidado e bem estar.

Educação Não DOCENTE

CAEXCC

Evento - 2022 Não 1.600,00 2

(117) Conhecimento sobre educação melhorias no ensino, beneficiando os

estudantes no que tange à aprendizagem,  trabalho em equipe, inclusão e

estratégias de ensino inclusivas.

Educação Não DOCENTE

CACLCNCC

Evento - 2022 Não 800,00 1

(12) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

ampliar os conhecimentos sobre o tema.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Evento Distância 2022 Sim 0,00 1

(13) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem para ampliar o

domínio sobre novos recursos digitais no processo de ensino e aprendizagem.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(135) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

atualizações sobre processos pedagógicos que resultará em aprimoramento da

prática docente.

Educação Sim DOCENTE

CEFCCG

Evento - - Não 205,00 3

(14) Aprimorar conhecimento técnico sobre a gestão de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para ampliar o conhecimento e habilidades com a administração do

AVA. 

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Evento Distância 2022 Sim 0,00 1
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(143) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação,

a fim de atender as demandas dos estudantes que assim necessite.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DIRESTBCC

Curso - - Não 3.000,00 3

(146) Realizar formação em nível de especialização para o desenvolvimento

pedagógico e assistencial aos discentes do IFF BJI promovendo apoio acadêmico em

articulação às políticas setoriais.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DAECBJI

Experiência Prática Híbrido 2023 Sim 0,00 1

(15) Aprimorar conhecimento técnico sobre a utilização de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para ampliar o conhecimento técnico sobre o AVA da equipe Cead.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Evento Distância 2022 Sim 0,00 1

(16) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

ampliar os conhecimentos sobre o tema.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(160) Conhecimento sobre educação para adquirir conceitos e experiências

referentes à educação e inovação, de modo a fomentar a cultura, com vistas à

criação de valor público.

Educação Sim

Docente e Gestor COLINCOCC

Curso Distância - Sim 0,00 15

(165) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para ampliar

os conhecimentos dos servidores em relação à educação profissional e tecnológica,

e resultará em aperfeiçoamento dos processos de trabalho do setor.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAECSAP

Evento - - Sim 0,00 8

(166) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para capacitar os servidores para o atendimento, na perspectiva da assistência e do

ensino, de pessoas com necessidade específica, resultando num atendimento

inclusivo e adequado para os estudantes.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAECSAP

Evento - - Sim 0,00 8

(167) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para aprender novas estratégias de redução da evasão escolar e

aprimorar os processos que conduzem à permanência e ao êxito no Instituto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAECSAP

Evento - - Sim 0,00 8
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(168) Conhecimentos orientados ao desenvolvimento de políticas estudantis para

aperfeiçoar as ações de Assistência Estudantil do IFFluminense e seus impactos na

permanência do estudante do instituto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAECSAP

Evento - - Sim 0,00 8

(169) Conhecimento sobre educação para ampliar os conhecimentos dos servidores

sobre a área da educação, e resultará em aperfeiçoamento no atendimento das

demandas dos estudantes.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAECSAP

Evento - 2022 Sim 0,00 8

(17) Aprimorar conhecimento técnico sobre a gestão de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para aumentar o domínio da equipe sobre o assunto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(177) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para formar professores sobre novas

abordagens de aprendizagem que resultará na possibilidade de preparação de aulas

inovadoras voltadas ao desenvolvimento estratégico de pessoas.

Educação Sim

Docente e Gestor CCTMCC

Curso Distância - Não 2.000,00 2

(179) Aprender sobre Comunicação eficaz para melhorar a comunicação com a

equipe de trabalho, resultando em alcance de metas úteis para todo o Campus.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CPAECAM

Curso Distância - Sim 0,00 4

(18) Aprimorar conhecimento técnico sobre a gestão de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para aumentar o domínio da equipe sobre o assunto.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 5

(182) Conhecimento sobre educação tendo em vista que resultará em

aprimoramento de conhecimentos que serão aproveitados nas disciplinas em que

atuo nos cursos de licenciatura

Educação Sim Docente

CACLMCC

Curso Presencial 2022 Não 200,00 1

(184) Conhecimento sobre educação para participação em evento educacional

reconhecido no campo da educação - Anped

Educação Sim Docente

CACLMCC

Curso Presencial 2022 Não 300,00 1
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(19) Aprimorar conhecimento técnico sobre a utilização de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para ampliar o domínio da equipe sobre AVA.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 5

(195) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para ampliar o conhecimento  e obter mais estratégias para

desenvolver ações com objetivos na permanência e êxito.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCQ

Curso - - Sim 0,00 5

(199) Aprender sobre como elaborar projetos de extensão, esporte e cultura e

como prestar contas das ações para desenvolver projetos de extensão e resultará

em oferta de atividades extensionistas com impacto na formação de competências,

habilidades e atitudes dos discentes em suas relações com a s

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCCENTRO

Evento Híbrido 2022 Sim 0,00 522

(20) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem para ampliar os

conhecimentos sobre o uso de tecnologias na educação.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CEADREIT

Evento Distância 2022 Sim 0,00 5

(21) Conhecimento sobre educação para formação na área de educação para

relações étnico raciais.

Educação Sim

Docente CAETICECAM

Evento - - Sim 0,00 1

(213) Conhecimentos sobre desenvolvimento de currículos e diretrizes curriculares

para compreender a Base Nacional Curricular Comum no contexto da Educação

Profissional para subsidiar discussões sobre alterações curriculares no ensino médio,

adequando os currículos à legislação

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CACNMCC

Experiência Prática Distância - Sim 0,00 20

(215) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para desenvolver, coordenar e participar de

Projetos de Educação Ambiental crítica e interdisciplinar, para efetivá-la no no

currículo do IFFCCC, nos cursos técnicos integrados ao ens

Educação Sim Docente

CACNMCC

Curso Distância 2022 Sim 0,00 100

(230) Realizar formação em nível de doutorado para acompanhar e desenvolver

projetos pedagógicos de cursos de formação inicial e continuada.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAEXCC

Curso - 2026 Sim 0,00 30
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(231) Realizar formação em nivel de doutorado para analisar e reestruturar as ações

desenvolvidas no campus e os impactos presentes e futuros em relação ao ambiente

próximo  desenvolvendo projetos de mitigação relacionados a educação ambiental

crítica

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor CAEXCC

Experiência Prática Híbrido - Sim 0,00 30

(233) Conhecimento sobre educação para ressignificar processos de ensino, de

aprendizagem e outras atividades correlatas.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DIRESLCC

Experiência Prática Híbrido - Sim 0,00 20

(234) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem, mediados pelas

tecnologias digitais, para suporte pedagógico aos cursos de licenciatura 


Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DIRESLCC

Evento - - Sim 0,00 20

(244) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Educação Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(248) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Educação Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(253) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Educação Sim Docente

CSTCQ

Evento - - Sim 0,00 2

(258) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas tendo em vista a ampliação de conhecimentos concernentes à oferta do

ensino público gratuito e de qualidade.

Educação Sim

Docente e Gestor COLINCOCC

Evento Presencial - Não 15.000,00 15

(259) Conhecimento sobre educação para enriquecimento de material didático e

melhorias no processo de ensino e de aprendizagem.

Educação Sim

Docente e Gestor COLINCOCC

Curso Híbrido - Não 15.000,00 15
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(263) Adquirir conhecimento técnico sobre a gestão de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para melhor conhecimento e adaptação do docente às novas

tecnologias e consequentes novas demandas educacionais.

Educação Sim

Docente e Gestor COLINCOCC

Evento Presencial - Não 1.000,00 1

(266) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF tendo

em vista que beneficiará pescadores artesanais de Maricá com qualificação; auxiliará

a Economia Solidária no município de Maricá

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CAETICECAM

Curso Híbrido 2024 Não 75,00 4

(267) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF tendo

em vista que vai favorecer a geração de renda e qualificação de pescadores para a

Economia Solidária, modelo que está sendo desenvolvido aqui em Maricá

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCTMACAM

Curso Híbrido 2024 Não 75,00 4

(27) Conhecimentos sobre a inovação na educação, tendo em vista os

conhecimentos para aprendizado sobre o processo de diploma digital.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(273) Conhecimento sobre educação para ampliação do leque de estratégias

pedagógicas (Congresso nacional de Educação - CONEDU).

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CCTADCSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 19

(289) Conhecimento sobre educação para atualização e aprofundamento teórico-

prático na área de atuação docente

Educação Não Docente

CACLCNCC

Evento - - Não 200,00 1

(290) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atualização e aprofundamento teórico-prático na área de ensino da atuação docente.

Educação Sim Docente

CACLCNCC

Evento - - Sim 0,00 30

(291) Conhecimento sobre educação para atualização e aprofundamento teórico-

prático na área de atuação docente

Educação Não Docente

CACLCNCC

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1
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(309) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

qualificação de servidores.

Educação Sim

Docente CCLMCCG

Curso Presencial - Sim 0,00 1

(312) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

melhorias no desenvolvimento das aulas e consequentemente na formação dos

estudantes

Educação Não

Docente DIRPEXCASJB

Evento Distância 2022 Sim 0,00 1

(318) Conhecimentos sobre a inovação na educação para curso para compreender o

processo de emissão de diploma digital.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(319) Conhecimentos sobre a inovação na educação para conhecimentos para

aprendizado sobre o processo de diploma digital.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDREIT

Curso Distância - Sim 0,00 1

(328) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para capacitar

servidores para a realização de ações inerentes ao Ensino Médio Integrado.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCAC

Evento - 2022 Não 300,00 40

(329) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para trocar experiências acadêmicas e

científicas em uma das áreas de pesquisa do docente; aprimorar discussões e

conteúdos relacionados à disciplina de curso de pós-graduação lat

Educação Não

Docente DGCQ

Evento - 2022 Não 300,00 1

(339) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem. Trata-se de curso básico de libras e servirá para

auxiliar na comunicação entre o professor e os alunos surdos para auxilia-los no

processo de aprendizagem.

Educação Não

Docente DGCM

Curso Distância 2023 Não 300,00 1

(34) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para os servidores do

Campus Itaboraí conhecerem a proposta de ação da unidade, para entenderem as

suas características junto a inovação, sustentabilidade, bem como o tema energias e

EJA.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DICISREIT

Curso - - Sim 0,00 20
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(369) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais

desenvolvidas pelo IFF.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor PROEN

Evento - 2022 Não 350,00 1

(395) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

atualizar e compartilhar conhecimentos sobre as metodologias de ensino e

aprendizagem que resultará numa melhor atuação dentro da instituição.

Educação Não

Docente DPEAECQ

Evento - - Sim 0,00 1

(407) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para ter condições de orientar e desenvolver ações pedagógicas

para entrada, permanência e exito dos nossos alunos com ou sem deficiência.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CACCQ

Evento - - Não 3.000,00 10

(408) Conhecimento sobre educação do campo para atualização na área de atuação

do campus.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CAECAC

Evento - 2022 Não 300,00 40

(423) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para apropriação e construção de conhecimentos sobre a história, cultura e

territorialidade indígena no Brasil e sobre políticas públicas que garantam projetos

de emancipação dessas populações tradicionais

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCCFRIO

Curso Distância - Sim 0,00 100

(424) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

instrumentalizar docentes de todas as disciplinas para trabalhar com a técnica

inovadora e emancipadora do Teatro do Oprimido, que pode ser utilizada em todas

as disciplinas.

Educação Não Docente

DGCCFRIO

Curso Distância - Sim 0,00 70

(457) Conhecimento sobre educação para o aprimoramento, desenvolvimento e

atualização das metodologias de ensino e aprendizagemna área de elétrica que

resultará na melhoria da qualidade do ensino

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CCINDCASJB

Evento Distância 2022 Não 500,00 1

(463) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para elaborar propostas e projetos que articulem a

interdisciplinaridade e promovam a interlocução e benefícios para a comunidade

escolar.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCCGUAR

Curso - - Sim 0,00 15
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(469) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

aprimorar conhecimentos docentes sobre estratégias e metodologias avaliativas,

resultando na oferta diversificada de atividades avaliativas para atender ao princípio

de diferenciação pedagógica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DENSAPRCI

Curso - - Sim 0,00 70

(470) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para capacitar professores, técnico-administrativos e gestores na área de educação

especial, para resultar na garantia de permanência e êxito de estudantes com

necessidades educacionais específicas.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCITAPER

Curso - - Sim 0,00 70

(471) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para capacitar servidores acerca das políticas e legislações educacionais

necessárias à elaboração e revisão de documentos educacionais, resultando

especialmente na elaboração do PPP do campus.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DENSAPRCI

Curso Distância 2022 Não 280,00 4

(472) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para capacitar docentes e técnico-administrativos em conhecimentos básicos de

Libras, resultando em maior inclusão e melhor atendimento para estudantes surdos.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DENSAPRCI

Curso Distância - Sim 0,00 25

(476) Aprender sobre Comunicação eficaz para capacitar os Assistentes de Alunos

para intervir em questões relacionadas à disciplina e comportamento discente,

resultando em um ambiente escolar mais organizado e reduzindo a indisciplina.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DENSAPRCI

Curso - - Sim 0,00 3

(50) Conhecimentos sobre a formação de mediadores para a educação a distância

para ampliar o número de servidores capacitados para atuar nas ações de extensão

e de educação à distância

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CREDCQ

Curso - - Sim 0,00 2

(500) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para trocar

experiências com diferentes pesquisadores e apresentar trabalhos acadêmicos que

resultará em aperfeiçoamento e fortalecimento da tríade ensino, pesquisa e

extensão.

Educação Sim Docente

CCPGDSXXICI

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(504) Adquirir conhecimento técnico sobre a utilização de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para compreender a utilização dos AVAs adotados por docentes no

campus, a fim de contribuir para as ações do Nucleo de atendimento ao educando

voltadas para a  permanência e êxito estudantil.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Curso Distância - Sim 0,00 5
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(505) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para proporcionar melhor atendimento a estudantes surdos através da comunicação

por Língua Brasileira de Sinais

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEXPECI

Curso - - Sim 0,00 7

(506) Aprender, na prática, sobre redação de pedido de patentes para aprimorar as

atividades de pesquisa conduzidas enquanto coordenadora de projetos, e ampliar

conhecimentos enquanto gestora responsável pela pesquisa no campus

Educação Não

Docente e Gestor DIRPEXPECI

Curso - - Sim 0,00 1

(507) Entender sobre Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de

documentos de arquivo para aprimorar conhecimentos sobre ferramentas de

consolidação de dados, armazenamento e compartilhamento de arquivos, a fim de

ampliar o gerenciamento de dados pela equipe.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEXPECI

Curso - - Sim 0,00 7

(508) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para adquirir conhecimento sobre adaptação de documentos e demais abordagens

no ambiente de trabalho que propiciem melhor atendimento a estudantes com

deficiência visual

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEXPECI

Curso - - Sim 0,00 7

(509) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

desenvolver/aprimorar conhecimentos e práticas de ensino-aprendizagem com base

científica sobre metodologias ativas e tecnologias digitais

Educação Sim Docente

CCTECC

Evento - - Não 800,00 1

(51) Conhecimento sobre educação para formação continuada  dos servidores para

que contribuam com a construção, produção e disseminação de conhecimento.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CREDCQ

Evento - - Sim 0,00 2

(510) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para desenvolvimento/aprimoramento de

conhecimentos na área de informática aplicada às metodologias de ensino-

aprendizagem, de modo a melhorar as qualidades das aulas/atividades pedag

Educação Sim Docente

CACTECC

Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(559) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que ampliará o

conhecimento de educação vivido pelo servidor, assim como aprender novas

técnicas em desenvolvimento

Educação Sim Docente

CCTAUTSAP

Curso Presencial 2022 Sim 0,00 1
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(562) Aprender como Inspirar pessoas tendo em vista que muitos servidores tornam-

se gestores de equipes e precisam de conhecimento sobre essa prática para engajar

as pessoas e terem bons resultados na comunidade escolar.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCCGUAR

Curso Híbrido - Sim 0,00 30

(577) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(580) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não Docente

DECBJI

Curso - - Sim 0,00 1

(585) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 1

(586) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Não 250,00 2

(590) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(591) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não Docente

DECBJI

Evento - - Não 250,00 1

(592) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI

Educação Sim Docente

DECBJI

Evento - - Não 250,00 1
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(593) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 1

(601) Conhecimento sobre educação para orientar nas ações de ensino e

aprendizagem o que resultará no aperfeiçoamento das assessorias pedagógicas,

orientação educacional e pedagógica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DECQ

Curso - - Sim 0,00 1

(602) Conhecimento sobre educação para aperfeiçoar conhecimentos pedagógicos o

que resultará em planejamentos e assessoria pedagógica mais eficientes e

condizentes com a atualidade.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DECQ

Evento - - Não 160,00 4

(603) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para desenvolver e aprimorar as ações e serviços de atendimento

ao estudante que resultará no avanço quanto à democratização do acesso, melhoria

nos índices de permanência e êxito escolar.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGPQVCF

Evento - - Sim 0,00 6

(604) Conhecimentos orientados ao desenvolvimento de políticas estudantis para

desenvolver e aprimorar os projetos, ações e serviços voltados aos estudantes que

resultará na melhoria da qualidade de vida do estudante e nos índices de

permanência.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGPQVCF

Curso - - Sim 0,00 4

(616) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para atualização docente na área de atuação e atingimento da meta

de capacitação dos servidores previstos no PDI.

Educação Não Docente

CACLGCC

Evento Presencial - Não 0,00 3

(617) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que resultará no atendimento do disposto legal sobre o direito do servidor em gozar

de licença de três meses para realização de curso e qualificação profissional. No

caso, com curso de inglês no exterior.

Educação Não Docente

CACLGCC

Curso Presencial - Sim 0,00 1

(618) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para capacitação docente com "formação em serviço" a ser realizada no IBC com

liberação de três meses para carga-horária de 30 horas semanais atendendo ao PDI e 

Legislação Federal na área de ed. inclusiva.

Educação Sim Docente

CACLGCC

Experiência Prática Presencial 2022 Sim 0,00 1
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(621) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para contribuir com a promoção da saúde do corpo discente,

desenvolvendo o senso de responsabilidade pela sua própria saúde, bem como sua

autonomia como sujeito histórico e social.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 6

(624) Aprender sobre como elaborar e analisar as prestações de contas dos projetos

de pesquisa executados no IFF, com fomento interno ou de agências de fomento à

pesquisa para capacitar na função de diretora substituta na DIRPEXPECI, junto à

pesquisa, que resultará na melhoria no atendimento de d

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DIRPEXPECI

Experiência Prática - - Sim 0,00 1

(626) Aprender sobre a legislação e políticas de extensão do IFF para capacitar para

função como diretora substituta na DIRPEXPECI junto à extensão que resultará na

melhoria da atuação junto ao setor e órgãos e comissões relacionados.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Experiência Prática - - Sim 0,00 1

(629) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas tendo em vista que a formação terá como benefício subsidiar reflexões

sobre os saberes que circulam nas escolas e no fazer docente no que concerne ao

desenvolvimento de políticas públicas

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor PROEN

Evento Presencial - Não 500,00 1

(632) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a formação terá como

benefício subsidiar reflexões sobre os saberes que circulam nas escolas e no fazer

docente no que concerne à educação e ao ensino.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente PROEN

Evento Presencial - Não 500,00 1

(635) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e

atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI. Atende ao

objetivo estratégico 18, contribuindo para o indicador 18.1.

Educação Não Docente

CACLGCC

Evento - - Não 300,00 1

(638) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e

atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI. Atende ao

objetivo estratégico 18, contribuindo para o indicador 18.1.

Educação Não Docente

CACLGCC

Evento - - Não 300,00 1

(639) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e

atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI. Atende ao

objetivo estratégico 18, contribuindo para o indicador 18.1.

Educação Não Docente

CACLGCC

Evento - - Não 300,00 1
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(640) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e

atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI. Atende ao

objetivo estratégico 18, contribuindo para o indicador 18.1.

Educação Não Docente

CACLGCC

Evento - - Não 300,00 1

(657) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para uma melhor atuação enquanto pedagogo de equipe

multidisciplinar de assistência estudantil.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAECCG

Curso - - Sim 0,00 1

(66) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para a

formação contribuirá na aquisição de conhecimento sobre metodologias ativas e

servirá para desenvolver propostas inovadoras na prática docente.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEBPCC

Curso Distância 2022 Sim 0,00 70

(666) Realizar formação em nível de especialização para contribuir para permanência

e êxito dos estudantes , incluindo os que tenham deficiência

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIPEREIT

Evento Híbrido 2023 Não 0,00 50

(67) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais tendo em vista que esta capacitação será voltada para

aprofundamento dos recursos digitais aplicados a educação e resultará em

propostas de práticas inovadoras em sala de aula com a utilização das TICs

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CAPCF

Curso Distância 2022 Sim 0,00 70

(681) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

tendo em vista que conhecer a Língua Brasileira de Sinais resultará no

desenvolvimento de conversação e inclusão de estudantes e e comunidade em geral.

 


Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAEAPCASJB

Curso - - Sim 0,00 3

(682) Conhecimentos orientados ao uso de tecnologias assistivas tendo em vista que

conhecer a Língua Brasileira de Sinais resultará no desenvolvimento de conversação

e inclusão  de estudantes e e comunidade em geral.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAEAPCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(704) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para adquirir

conhecimento sobre questões educacionais do Instituto, possibilitando contribuir

para o desenvolvimento de ações institucionais voltadas à melhoria da relação

ensino-aprendizagem.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGPREIT

Curso Presencial 2023 Sim 0,00 3
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(706) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

aprimorar a prática docente e ampliar as perspectivas de atuação nas turmas de

licenciatura.

Educação Não Docente

CAPESUCF

Curso Presencial - Não 200,00 1

(707) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

capacitação pessoal que redundará ao aprimoramento da prática docente, na

atuação junto aos cursos de licenciatura.

Educação Não Docente

CAPESUCF

Evento Presencial - Não 200,00 1

(71) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos

adquiridos.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCSAP

Evento Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(726) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a participação no ENDIPE

2022 - que servirá para aprimorar os conhecimentos de docentes e técnicos

administrativos na área de educação, resultando na melhoria de práticas

pedagógicas.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DECQ

Evento - 2022 Não 3.750,00 15

(727) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a ida ao Encontro Nacional

sobre Inclusão Escolar da Rede Profissional e Tecnológica - ENIERPT, irá aprimorar os

conhecimentos de docentes e técnicos administrativos na área de educação inclusiva

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DECQ

Evento - - Sim 0,00 15

(741) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para desenvolver competências e habilidades que contribuam para construir um

sistema educacional inclusivo e com isso atender às diversas demandas dos

estudantes com mais efetividade.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCC

Curso - - Não 2.898,00 3

(76) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualização

docente e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI, com

efeitos sobre a formação dos licenciandos a partir dos aprendizados e partilhas

decorrentes da ação.

 

Educação Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 400,00 1

(760) Realizar formação em nível de mestrado para uma formação mais atualizada

que trará benefícios para a instituição no acompanhamento e gerenciamento das

atividades educativas.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CACCQ

Evento - - Sim 0,00 1
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(761) Conhecimento sobre gestão educacional para treinamento no uso do sistema

acadêmico do IFF para uma utilização eficiente que resultará no maior

conhecimento técnico e no menor tempo de realização das atividades de apoio

acadêmico do CPPEA.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação CPPEA

Curso - - Sim 0,00 1

(765) Conhecimentos sobre a inovação na educação para trocas de informação

sobre diferentes tecnologias e metodologias voltadas para o ensino de língua

inglesa, principalmente para o Ensino Médio.

Educação Não Docente

CAECAC

Evento Presencial - Sim 0,00 1

(768) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para desenvolvimento de habilidades e

competências voltadas para tecnologias digitais e metodologias ativas atreladas ao

ensino de língua inglesa.

Educação Não Docente

CAECAC

Curso - 2022 Sim 0,00 1

(77) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualização

docente e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI, com

efeitos sobre a formação dos licenciandos a partir dos aprendizados e partilhas

decorrentes da ação.

Educação Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 300,00 1

(777) Realizar formação em nível de especialização para desenvolver a ação docente,

de modo a qualificar a práxis junto aos alunos. CONEDU - Congresso Brasileiro de

Educação

Educação Não Docente

DGCSAP

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(78) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualização

docente e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI, com

efeitos sobre a formação dos licenciandos a partir dos aprendizados e partilhas

decorrentes da ação.

Educação Não

Docente CALLCC

Evento Presencial 2022 Não 600,00 1

(79) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualização

docente e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI, com

efeitos sobre a formação dos licenciandos a partir dos aprendizados e partilhas

decorrentes da ação.

Educação Não

Docente CALLCC

Evento Presencial 2022 Não 50,00 1

(80) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para intercâmbio de práticas educativas e divulgação de resultados das

pesquisas desenvolvidas no IFF.

Educação Sim

Docente CCTTCC

Evento - - Não 2.000,00 2
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(805) Conhecimentos orientados ao planejamento estratégico nas ações

educacionais para atualização das ações entre os órgãos do MEC: SETEC, SERES e

INEP, a respeito dos sistemas que gerenciam e compõem os dados orçamentários do

relatório de gestão - Encontro Nacional de PI's.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor PEIREIT

Evento - - Sim 0,00 1

(82) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

intercâmbio de práticas educativas e divulgação de resultados das pesquisas

desenvolvidas no IFF. Atualização tecnológica nas áreas de atuação na instituição.

Educação Sim

Docente CCTTCC

Evento - - Não 3.000,00 3

(835) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

aprender sobre tecninas de escrita de artigos científicos que resultará no

aprimoramento da elaboração de projetos educacionais.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCF

Curso - 2022 Não 1.000,00 1

(840) Conhecimento sobre educação para ampliar conhecimentos relativos à

Educação Profissional e Tecnológica para aplicação na prática pedagógica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEBPCC

Evento - - Não 1.000,00 5

(841) Conhecimentos sobre a inovação na educação para adquirir conhecimentos

para aprimoramento da prática pedagógica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEBPCC

Evento - - Não 1.200,00 6

(842) Conhecimentos sobre a inovação na educação para adquirir conhecimento

sobre Educação para aprimoramento da prática pedagógica.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEBPCC

Evento - - Não 1.000,00 6

(843) Conhecimento sobre educação para atualizar conhecimentos inerentes ao

ensino e aprendizagem para aperfeiçoamento profissional .

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEBPCC

Curso - - Não 6.000,00 4

(845) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

acompanhar o Programa de Educação Tutorial (PET) da instituição, a fim de buscar

aprimoramento e articulação com os demais grupos signatários na região e no país.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente PROEN

Evento - 2022 Sim 0,00 1
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(846) Conhecimento sobre educação para acompanhar e/ou aumentar

conhecimentos sobre ensino de línguas a fim de contribuir com a política de

internacionalização da instituição.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor PROEN

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(847) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

acompanhar os programas e cursos de formação de professores da instituição a fim

de avaliar sua efetividade/qualidade e subsidiar discussões e/ou políticas voltadas

para a área.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor PROEN

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(849) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

integrar e planejar as ações de ensino, pesquisa, extensão e inovação nos cursos

superiores.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DESCF

Evento Híbrido 2022 Sim 0,00 70

(859) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para aplicar abordagens pedagógicas no

processo de ensino aprendizagem, centradas na autonomia e protagonismo dos

alunos,  incluindo metodologias ativas e modelos de avaliação conforme

Educação Sim

Docente CCSAICC

Curso Distância - Sim 0,00 30

(860) Conhecimento sobre educação. No PCC 2021 em Ensino de Ciências Naturais,

incluímos os profissionais da Pedagogia que atuam nas séries iniciais do

fundamental, então, precisamos de capacitação para esse nível de ensino.

Educação Sim

Docente CPGCF

Experiência Prática Distância 2022 Sim 0,00 15

(87) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para intercâmbio de práticas educativas e divulgação de resultados das

pesquisas desenvolvidas no IFF.

Educação Sim

Docente CCTTCC

Evento - - Não 1.500,00 2

(879) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

integrar-se aos professores da área de Língua Inglesa da Rede Federal de Educação

Profissional, Científica e Tecnológica.

Educação Sim

Docente CELIFFCC

Evento Presencial - Não 1.000,00 8

(88) Conhecimento sobre educação para intercâmbio de práticas educativas e

divulgação de resultados das pesquisas desenvolvidas no IFF.

Educação Sim

Docente CCTTCC

Evento - - Não 2.000,00 2
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(885) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Sim

Docente CACLMCC

Evento - - Não 250,00 2

(887) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Sim

Docente CACLMCC

Evento - - Não 250,00 2

(888) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Educação Não

Docente CACLMCC

Curso - - Sim 0,00 1

(905) Conhecimento sobre educação para contribuir para o

aprimoramento/aperfeiçoamento das aulas ligadas à formação de professores e

pesquisas desenvolvidas no âmbito do IFF e para a educação básica alcançando os

cursos de licenciaturas.

Educação Não

Docente e Gestor CACLGCC

Evento Presencial - Não 200,00 1

(907) Conhecimento sobre educação para contribuir para o

aprimoramento/aperfeiçoamento das aulas ligadas à formação de professores e

pesquisas desenvolvidas no âmbito do IFF e para a educação básica alcançando os

cursos de licenciaturas.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CACLGCC

Evento - - Não 300,00 1

(910) Conhecimento sobre educação para interessados diretamente no Encontro

Nacional de Didática e Práticas de Ensino

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CACLGCC

Evento - - Sim 0,00 1

(913) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para aprimorar

as atividades desenvolvidas no setor.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente PROEN

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 3

(914) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para adquirir conhecimentos na área específica da Educação no

desenvolvimento de políticas educacionais.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEREIT

Evento Presencial - Não 300,00 2
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(916) Conhecimento sobre educação para desenvolver ações institucionais no que

tange as questões educacionais em nível nacional e internacional.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DIRPEREIT

Evento Presencial - Não 300,00 2

(92) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação a distância para capacitação

para implementação de estratégias de ensino híbrido

Educação Sim

Docente CCSECCBJI

Evento Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(922) Conhecimento sobre educação, tendo em vista que esse conhecimento servirá

para agregar conhecimento que permitirá maior qualidade no trabalho a ser

desenvolvido no IFF.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação DGCM

Curso - 2022 Sim 0,00 1

(932) Conhecimento sobre educação para atualizar meus conhecimentos acerca de

temáticas pertinentes à educação a fim de qualificar a minha atuação em sala de

aula.

Educação Não

Docente e Gestor DEPECSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(934) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

melhor atendimento aos estudantes e possíveis parceiros para oferecimento de

estágio.

Educação Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DPIIEXCBJI

Curso Distância 2022 Sim 0,00 5

(964) Conhecimento sobre educação para ampliar e atualizar conhecimentos de

técnico-administrativos e gestores na área de educação, resultando no melhor

atendimento às demandas estudantis e às propostas de permanência e êxito.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DENSAPRCI

Evento - 2022 Sim 0,00 10

(972) Entender sobre Relações de trabalho, tendo em vista que essa necessidade

servirá para capacitar a servidora para função de diretora substituta na DIRPEXPECI e

resultará numa melhor atuação diante das situações de  com os colegas de mesmo

setor e de outros

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DIRPEXPECI

Curso Distância - Sim 0,00 1

(985) Conhecimentos sobre a inovação na educação para capacitar os servidores

para as atividades voltadas à temática das energias.

Educação Não

Gestor DICISREIT

Experiência Prática Presencial - Sim 0,00 3
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(986) Conhecimento sobre educação para compreender as dinâmicas e técnicas

pedagógicas para uso junto aos estudantes da modalidade EJA e demais estudantes

inscritos nos cursos concomitantes.

Educação Sim

Docente DICISREIT

Curso - - Não 700,00 15

(987) Conhecimento sobre educação para compreender as dinâmicas envolvidas na

acolhida e no atendimento dos estudantes da modalidade EJA e demais estudantes

inscritos nos cursos concomitantes.

Educação Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DICISREIT

Curso - 2022 Sim 0,00 25

(615) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atualização de conhecimentos acadêmicos voltados para o Treinamento

Neuromuscular e Mecânica do Exercício.

Educação Física Não Docente

CACLEFCC

Evento Presencial 2022 Não 1.200,00 1

(718) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprender

sobre implementação prática dos temas relacionados à escrita/publicação de

trabalhos científicos

Educação Física Sim

Docente DGCBJESUS

Evento Presencial - Não 1.000,00 1

(1060) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para um

maior conhecimento dos servidores em relação a educação profissional de forma a

garantir um ensino de maior qualidade.

Engenharia Agrícola Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCAC

Curso Presencial - Sim 0,00 30

(1007) Aprender sobre Construção, demolição, e manutenção de edifícios públicos e

imóveis residenciais e das respectivas instalações para qualificação profissional dos

servidores da Diretoria de Infraestrutura para utilização do software Revit, o qual

está sendo exigido pelo governo na e

Engenharia Civil Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DINFRAREIT

Curso - - Sim 0,00 6

(174) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização dos novos materiais e métodos utilizados na atuação profissional dos

alunos.

Engenharia Civil Sim Docente

CACTEDCC

Evento Presencial 2022 Não 2.000,00 2

(294) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para manter-se

atualizado na área de Construção Civil e apresentação de trabalhos resultados do

curso de pós graduação do docente

Engenharia Civil Não Docente

CCTEDCC

Evento Presencial 2022 Não 175,00 1
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(388) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para capacitar

o servidor na área de Engenharia Civil, permitindo novas abordagens em linhas de

ensino, pesquisa e extensão.

Engenharia Civil Não

Docente CCTEDCSAP

Evento Presencial 2022 Não 950,00 1

(468) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que a necessidade servirá para  promover a troca de informações e experiência e

resultará na promoção e ampliação do conhecimento técnico-científico.

Engenharia Civil Não Docente

CCTEDCC

Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(759) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

essa ação resultará em maior conhecimento em novas tecnologias e práticas de

engenharia e de pesquisa, bem como, contato com instituições do Brasil ,

estrangeiras e indústrias.

Engenharia Civil Não Docente

CBAUCC

Evento Presencial - Não 1.300,00 1

(784) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

estabelecer vínculos com outros profissionais, conhecer novas tecnologias e

pesquisas desenvolvidas na área, ampliando-se assim os conhecimentos para aulas e

pesquisas no instituto.

Engenharia Civil Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCTEDCSAP

Evento - 2022 Não 2.400,00 4

(792) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para se

capacitar em relação as tecnologias envolvida no software Qieletrico e

posteriormente poder transferir esse conhecimento aos alunos.

Engenharia Civil Não Docente

CACTEDCC

Curso Presencial - Não 1.500,00 4

(793) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para se

capacitar em relação as tecnologias envolvida no software Qihidrossanitário e

posteriormente poder transferir esse conhecimento aos alunos.

Engenharia Civil Não Docente

CACTEDCC

Curso Presencial - Não 1.500,00 4

(794) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para se

capacitar em relação as tecnologias envolvida no projeto e cálculo de Light Steel

Framing e posteriormente poder transferir esse conhecimento aos alunos.

Engenharia Civil Não Docente

CCTEDCC

Curso Presencial - Não 850,00 4

(139) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico, promovendo canais de comunicação entre a comunidade

científica que resultará na ampliação do conhecimento docente.

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não DOCENTE

CCTMCSAP

Evento - 2022 Sim 0,00 3
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(140) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o conhecimento acadêmico, a troca de experiências e informações que resultará na

ampliação do saber docente.

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não DOCENTE

CCTMCSAP

Evento - 2022 Não 2.700,00 2

(155) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para melhoria

na qualidade de ensino,

Engenharia de 

Materiais e 

Metalúrgica Não Docente

CCTMCC

Curso Presencial 2024 Sim 0,00 1

(115) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão, curso 

de atualização na área de atuação direta docente, proporcionando ao discente uma

formação de acordo com as necessidades atuais do mercado.

Engenharia de 

Produção Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CADBECACC

Curso - - Não 1.000,00 1

(438) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização de conhecimentos pertinentes à área de atuação do servidor em suas

atividades pedagógicas.

Engenharia de 

Produção Não Docente

CACTAICC

Curso Presencial 2022 Não 600,00 2

(439) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização de conhecimentos pertinentes à área de atuação docente

Engenharia de 

Produção Não Docente

CACTAICC

Curso Presencial 2022 Não 600,00 2

(550) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia de 

Produção Não Docente

CCTMECCI

Curso - - Não 580,00 1

(557) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia de 

Produção Não Docente

CCTMECCI

Curso Distância - Sim 0,00 1

(644) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para participação em Congresso que

resultará em aprimoramento acadêmico e produção científica

Engenharia de 

Produção Não Docente

CSTCQ

Evento - 2022 Não 450,00 1
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(919) Entender sobre gerenciamento do tempo para capacitar os servidores de

modo a reduzir o tempo de operacionalização de processos.

Engenharia de 

Produção Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCAM

Curso Distância - Sim 0,00 1

(1011) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	para adquirir,

aprimorar  e atualizar conhecimentos na área de Engenharia Elétrica, o que resultará

em capacitação e atualização do corpo docente da área para o exercício de suas

atividades.

Engenharia Elétrica Não Docente

CEMCQ

Evento - - Não 500,00 5

(306) Realizar formação em nível de especialização para promover a especialização

acadêmica e técnica sobre as tecnologias existentes de sistemas fotovoltaicos

isolados e conectados à rede elétrica que resultará na qualificação do docente.

Engenharia Elétrica Não

Docente CADBEECC

Curso Presencial - Não 800,00 1

(495) Realizar formação em nível de graduação para conhecer novas tecnologias

relacionadas a area de atuação

Engenharia Elétrica Sim Docente

CBEECC

Curso Presencial 2022 Não 300,00 1

(5) Realizar formação em nível de especialização para para incrementar a

potencialidade no ensino de parametrização e programação de sistemas

controladores de motores que resultará em melhor preparação dos alunos.

Engenharia Elétrica Sim Docente CEMCCG Curso - 2022 Não 3.500,00 1

(669) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional tendo em vista

que a capacitação técnica permite melhor utilização e aproveitamento dos

laboratórios da instituição, além de auxiliar nas escolhas de equipamentos e

materiais em futuras aquisições para renovação.

Engenharia Elétrica Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CCTAICI

Curso - - Não 1.000,00 5

(670) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

os conhecimentos e habilidades na área de Proteção de Sistemas Életricos

Engenharia Elétrica Não Docente

CBEECC

Curso Presencial 2022 Não 4.300,00 1

(671) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

os conhecimentos e habilidades sobre a Norma IEC 61850 - Teoria e Prática

Engenharia Elétrica Não Docente

CBEECC

Curso Presencial 2022 Não 4.200,00 1
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(672) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

os conhecimentos e habilidades na área de Automação de Subestações

Engenharia Elétrica Não Docente

CBEECC

Curso Presencial 2022 Não 4.200,00 1

(673) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

os conhecimentos e habilidades na área de Filosofias de Proteção de Redes de

Distribuição

Engenharia Elétrica Não Docente

CBEECC

Curso Presencial 2022 Não 3.600,00 1

(81) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

intercâmbio de práticas educativas e divulgação de resultados das pesquisas

desenvolvidas no IFF. Atualização tecnológica nas áreas de atuação na instituição.

Engenharia Elétrica Sim

Docente CCTTCC

Evento - - Não 2.000,00 2

(996) Conhecimentos orientados ao planejamento estratégico nas ações

educacionais para competências atualizadas para o ensino de engenharia (Congresso

COBENGE2022)

Engenharia Elétrica Não

Docente CEECM

Evento Presencial 2022 Não 2.400,00 3

(997) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para conteúdos

atualizados para disciplinas afins da área de eletromagnetismo, para cursos

superiores de engenharia.

Engenharia Elétrica Não

Docente DECM

Evento Presencial 2022 Não 700,00 1

(998) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Engenharia Elétrica Não

Docente CECACM

Curso - - Não 1.000,00 2

(999) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Engenharia Elétrica Não

Docente CECACM

Evento - - Não 1.000,00 2

(1012) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	para adquirir,

aprimorar  e atualizar conhecimentos sobre Soldagem, o que resultará em

capacitação e atualização do corpo docente da área para o exercício de suas

atividades.

Engenharia Mecânica Não Docente

CEMCQ

Curso Presencial - Não 1.500,00 3
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(1015) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para ampliar

a capacitação dos docentes para atuação em projetos e disciplinas relacionados à

usinagem CNC, o que resultará em conhecimento e maior qualidade ofertada para

os estudantes.

Engenharia Mecânica Não Docente

CEMCQ

Curso - - Não 6.000,00 3

(1016) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para adquirir,

aprimorar  e atualizar conhecimentos na área de Engenharia Mecânica, o que

resultará em capacitação e atualização do corpo docente da área para o exercício de

suas atividades.

Engenharia Mecânica Não Docente

CEMCQ

Evento - - Não 500,00 5

(1020) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	Conhecer

sistemas de gestão enxuta e das tecnologias habilitadoras da indústria 4.0 para

aprimoramento das aulas nas áreas da engenharia mecânica e também no técnico

em mecânica.

Engenharia Mecânica Não Docente

CBEMCC

Curso Distância 2022 Não 966,00 1

(138) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico,  promovendo canais de comunicação entre a comunidade

científica que resultará  na ampliação do conhecimento docente.

Engenharia Mecânica Não DOCENTE

CCTMCSAP

Evento - 2022 Não 600,00 2

(142) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico,  promovendo canais de comunicação entre a comunidade

científica que resultará  na ampliação do conhecimento docente.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMCSAP

Evento - 2022 Sim 0,00 3

(144) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aperfeiçoamento técnico para emprego em aulas e desenvolvimento de pesquisas.

Engenharia Mecânica Não Docente

CADBEMCC

Curso Distância - Não 8.000,00 1

(175) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atender

essa necessidade servirá para ensinarmos os alunos dos cursos Técnico em

Mecânica e Engenharia Mecânica sobre modelagem 3D de peças mecânicas e

montagens, resultando num ensino atualizado.

Engenharia Mecânica Sim Docente

CCTMCC

Curso Distância - Não 16.000,00 10

(178) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais para aprender sobre moldes termoplásticos e alumínio para

formar os futuros técnicos em mecânica e engenheiros mecânicos nessa área que

resultará em atualização dos alunos nessa área.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMCC

Curso Distância - Não 12.000,00 5
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(322) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para capacitar

professores no assunto de Elementos Finitos para ensinar o aluno a projetar e

modelar sistemas mecânicos usando software de projetos e simulação.

Engenharia Mecânica Sim

Docente CBEMCC

Curso Distância 2022 Não 100.000,00 10

(376) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

participação em congresso: Atualização sobre os trabalhos desenvolvidos pela

comunidade científica, network com outros pesquisadores e apresentação de

trabalho.

Engenharia Mecânica Sim

Docente CEMCQ

Evento - 2022 Não 650,00 1

(549) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMECCI

Evento - - Não 400,00 1

(552) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMECCI

Curso - - Não 750,00 1

(553) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMECCI

Evento - - Não 500,00 3

(556) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCTMECCI

Evento - - Não 150,00 1

(608) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar

conhecimentos e resultará no aumento da qualidade de ensino.

Engenharia Mecânica Sim Docente

CACTMCC

Curso Presencial 2022 Não 9.000,00 3

(691) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para elevar o

nível de capacitação dos servidores

Engenharia Mecânica Sim Docente

CCBEMCF

Curso Híbrido - Sim 0,00 12
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(751) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para obtenção

de conhecimento sobre operação dos equipamentos afim de melhorar o processo

de ensino-aprendizagem, levando os alunos participarem de atividades práticas nos

laboratórios.

Engenharia Mecânica Não Docente

CCINDCASJB

Experiência Prática Presencial - Sim 0,00 5

(975) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não

Docente CCTMECCI

Evento Presencial - Não 5.000,00 2

(976) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não

Docente CCTMECCI

Curso Presencial - Não 1.000,00 2

(977) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Engenharia Mecânica Não

Docente CCTMECCI

Curso Presencial - Não 1.000,00 2

(401) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação  e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Engenharia Naval e 

Oceânica Não Docente

CEMCQ

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(596) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

saber acadêmico, a troca de informações e experiência, resultando na ampliação do

conhecimento do docente.

Engenharia Sanitária Não Docente

CCTEDCC

Evento - 2022 Não 888,44 1

(982) Aprender sobre a implementação prática do planejamento estratégico do IFF

na área da pesquisa. Essa necessidade servirá para capacitar e aprofundar os

conhecimentos na área de recursos hídricos, e resultará em ampliação dos projetos

de pesquisa e extensão que o instituto pode atuar.

Engenharia Sanitária Não

Técnico-administrativo 

em Educação CTICCI

Evento - 2022 Não 888,44 1

(461) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

aperfeiçoar e atualizar conhecimentos na área de Farmácia resultando melhor

eficiência no trabalho laboratorial.

Farmácia Não

Técnico-administrativo 

em Educação CALCCG

Curso - - Não 4.500,00 3

Página 108 PDP IFF 2022 publicação



(147) Conhecimento sobre educação para aprender sobre filosofia para ministrar

disciplinas de Filosofia no curso de Ensino Superior do IFF Pádua, resultando na

formação crítica e humanística dos alunos do curso.

Filosofia Sim Docente

CCTEDCSAP

Curso - - Sim 0,00 3

(148) Conhecimento sobre educação para aprender sobre filosofia para ministrar

disciplinas de Filosofia no curso de Ensino Superior do IFF Pádua, resultando na

formação crítica e humanística dos alunos do curso.

Filosofia Sim Docente

CCTEDCSAP

Evento Presencial - Não 352,00 1

(154) Conhecimento sobre educação para aprender sobre filosofia para ministrar

disciplinas de Filosofia no curso de Ensino Superior do IFF Pádua, resultando na

formação crítica e humanística dos alunos do curso.

Filosofia Sim Docente

CCTEDCSAP

Evento - - Sim 0,00 6

(243) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Filosofia Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(247) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em

ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Filosofia Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(254) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Filosofia Não Docente

CSTCQ

Evento - - Sim 0,00 1

(255) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

Filosofia Não Docente

CSTCQ

Evento - - Sim 0,00 1

(256) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista no PDI.

Filosofia Não Docente

CSTCQ

Evento - - Sim 0,00 1
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(265) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para possibilitar

minha participação no VI Encontro Nacional ANPOF Ensino Médio (2022)

Filosofia Não Docente

CAETICECAM

Evento Presencial 2022 Não 200,00 1

(1002) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem tendo em vista que permitirá que o professor

tenha alternativas ao ensino convencional a fim de colaborar com o processo de

aprendizagem do estudante bem como se torne um multiplicado

Física Não Docente

DGCM

Evento - - Não 350,00 1

(1033) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisam tendo em

vista que a necessidade de desenvolver projetos de pesquisa, resultará em artigos

publicados

Física Sim

Docente e Gestor CACLCNCC

Evento - - Sim 0,00 3

(448) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para melhoria no desenvolvimento de aulas e

consequentemente melhorar a formação dos estudantes.

Física Não Docente

DECASJB

Evento - - Não 1.000,00 1

(798) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não Docente

CCTEDCSAP

Evento Distância - Sim 0,00 1

(799) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não Docente

CCTEDCSAP

Evento Distância - Sim 0,00 1

(801) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não

Docente CCTEDCSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 1

(802) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não

Docente CCTEDCSAP

Curso Distância - Sim 0,00 1
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(803) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos técnicos na área de atuação docente resultando em melhorias no

processo ensino-aprendizagem.

GeoCiências Não

Docente CCTEDCSAP

Evento Distância - Sim 0,00 1

(619) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação atingindo a meta de capacitação de

servidores previstas no PDI

Geografia Sim Docente

CACLGCC

Evento Presencial - Sim 0,00 2

(646) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para publicar um trabalho cientifico da

pesquisa em desenvolvimento no programa de pós-graduação visando aumentar a

produtividade docente que contribuirá para a validação do progr

Geografia Não Docente

CPPEA

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(1000) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aprimoramento da área de atuação docente no desenvolvimento de processos de

ensino/aprendizagem.

História Não

Docente DGCM

Curso Presencial 2024 Sim 0,00 4

(241) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em

ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

História Não

Docente CCTAUTSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(245) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará em

ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

História Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(249) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

História Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(314) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para aprimorar a prática pedagógica do ensino de História em sua

transversalidade na educação profissional e tecnológica.

História Sim

Docente CAETICECAM

Curso Distância - Não 197,30 1
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(327) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização na área de formação da atuação docente.

História Não

Docente DGCAC

Evento - 2022 Não 200,00 1

(637) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

História Sim Docente

CACLGCC

Evento - - Não 300,00 2

(642) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação dos

servidores prevista no PDI.

História Não Docente

CACLGCC

Curso - - Não 300,00 2

(786) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar o saber acadêmico para ampliar experiências que resultarão em um

melhor desempenho docente.

História Não Docente

CACCQ

Evento Presencial - Sim 0,00 1

(787) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar o saber acadêmico para ampliar experiências que resultarão em um

melhor desempenho docente.

História Não Docente

CACCQ

Evento Presencial - Sim 0,00 1

(94) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para auxiliar no trabalho de ensino aprendizagem.

História Sim

Docente CCSECCBJI

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 1

(194) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

adquirir novos conhecimentos sobre recentes teorias metodologias, estratégias e

ferramentas de ensino e aprendizagem que resultará em prática pedagógica mais

atualizada e profícua.

Letras Sim Docente

CCELIFFCI

Evento - 2022 Não 1.400,00 4

(23) Conhecimento sobre educação para toda a comunidade academica.

Letras Sim

Docente CAETICECAM

Evento - - Sim 0,00 1
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(25) Aprender sobre os procedimentos para a criação de cursos de pós graduação

para elaboração de futuros cursos de pós graduação.

Letras Sim

Docente CAETICECAM

Evento - - Sim 0,00 1

(261) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

fortalecer a internacionalização do IFF; proporcionar formação ampla e qualificada e

desenvolver competências para atuar de forma interdisciplinar.

Letras Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 1.000,00 4

(262) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

o compartilhamento de informações entre professores e consequentes

fortalecimento e inovações para o ensino e a aprendizagem discente e docente.

Letras Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 15.000,00 15

(301) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação.

A necessidade servirá para o estudo de questões culturais e literárias, resultando na

discussão de conceitos de opacidade, diversidade, ética e direitos no ensino de

disciplinas de Letras.

Letras Sim

Docente e Gestor CCTEDCSAP

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(310) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos que

servirá para o aprimoramento da prática pedagógica e resultará em um processo de

ensino e aprendizagem ainda mais eficiente.

Letras Sim

Docente CELIFFCC

Evento - - Não 2.000,00 8

(351) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A

participação servirá para a divulgação de pesquisas realizadas no instituto e

resultará no aprimoramento dos conhecimentos nas áreas específicas da pesquisa e

ensino de letras.

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 2.200,00 11

(352) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A

participação dos docentes pesquisadores é necessária para troca de aprendizado

com seus pares a fim de aprimorar os processos metodológicos das pesquisas em

letras.

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(353) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A

participação de docentes pesquisadores em ações internacionais servirá para a

divulgação das pesquisas feitas no instituto e resultará no aprimoramento do

servidor durante a troca de conhecimentos.

Letras Sim

Docente CADLLCC

Evento - 2023 Sim 0,00 3
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(355) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A

participação dos docentes servirá para compartilhar e aprender novas metodologias

para o Ensino de Língua Portuguesa

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(356) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem que

servirá para aprimorar o ensino na área da semiótica, pois é um conhecimento no

campo dos estudos de letras.

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(357) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem. A participação neste evento auxiliará a formar

os professores pesquisadores nas novas áreas de atuação da pesquisa em letras.

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(358) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem. A participação possibilitará na divulgação de

pesquisa executadas na instituição e resultará no aprendizado e aperfeiçoamento de

novas pesquisas e práticas da área de atuação

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(359) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem. A participação neste evento servirá para

participar de diálogos com os pares a fim de atualizar os professores pesquisadores

com as novas práticas e metodologias do campo das letras

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(360) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem. A participação possibilitar a troca de

conhecimentos na área de Estudos Linguísticos, a fim de atualizar os professores

pesquisadores quanto as práticas e metodologias atuais na área 


Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Não 4.400,00 11

(361) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

divulgar as pesquisas e práticas metodológicas utilizadas no IFF, de modo a

aprimorar nossas práticas e reflexões sobre o processo de ensino e aprendizagem

dos alunos graduandos de letras

Letras Não

Docente CALLCC

Evento - 2022 Sim 0,00 11

(396) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar

conhecimentos da Língua Espanhola/Castelhana e suas Literaturas que resultará

numa melhor atuação docente.

Letras Não

Docente DPEAECQ

Curso - - Sim 0,00 1
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(399) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

atualizar e compartilhar conhecimentos sobre o Ensino/Aprendizagem da Língua

Espanhola.

Letras Não

Docente DPEAECQ

Evento - - Sim 0,00 1

(409) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização  na área de formação e atuação docente.

Letras Sim Docente

DGCAC

Evento - 2022 Não 250,00 1

(452) Aprimorar conhecimento técnico sobre a utilização de Ambientes Virtuais de

Aprendizagem para capacitar docentes na utilização de ambientes virtuais de

aprendizagem (AVA) para a melhoria do processo de ensino aprendizagem

Letras Não

Docente e Gestor CELIFFCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(453) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para

capacitar servidor para atendimento a estudantes com necessidades educacionais

específicas que resultará na execução das políticas de inclusão

Letras Não Docente

CCNAVCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(477) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para garantir

atualização na formação docente na área de Letras, Linguística e Artes, resultando

em ampliação do conhecimento técnico-pedagógico para atuação em sala de aula.

Letras Não Docente

CLTCI

Evento - 2022 Sim 0,00 8

(764) Conhecimento sobre educação para aquisição de conhecimentos e trocas de

informações e experiências voltados resultando na ampliação do conhecimento para

aprimorar o ensino de língua inglesa

Letras Não Docente

CAECAC

Evento Presencial 2022 Não 80,00 1

(767) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para adquirir novos conhecimentos sobre a área

de línguas, especialmente estrangeiras, para o aprimoramento do ensino de língua

inglesa no Ensino Médio Técnico Integrado.

Letras Não Docente

CAECAC

Evento Distância 2022 Não 100,00 1

(769) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de tecnologias digitais de

informação e comunicação no processo de ensino e aprendizagem para desenvolver

competências referentes à utilização de tecnologias digitais voltadas para o processo

de ensino-aprendizagem de língua inglesa

Letras Não Docente

CAECAC

Evento - 2022 Sim 0,00 1
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(770) Conhecimentos sobre desenvolvimento de currículos e diretrizes curriculares

para aprimorar competências alinhadas ao desenvolvimento de um currículo

integrado, significativo e identitário de língua inglesa no Ensino Médio.

Letras Não Docente

CAECAC

Evento - 2022 Não 60,00 1

(771) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

aprimorar competências relacionadas ao desenvolvimento curricular e linguístico

relacionado à língua inglesa como língua franca

Letras Não Docente

CAECAC

Evento - 2022 Sim 0,00 1

(838) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para adquirir novos conhecimentos sobre a área

de língua estrangeira, para o aprimoramento do ensino de língua espanhola no

CELIFF.

Letras Não

Docente CELIFFCC

Evento - - Não 200,00 1

(880) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didáticos-pedagógicos para

compartilhar informações entre os docentes do IFF assim como promover o

desenvolvimento de ações didático-pedagógicas no ensino e na aprendizagem

discente.

Letras Sim

Docente e Gestor CELIFFCC

Evento Presencial - Não 2.000,00 5

(878) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

compartilhar ações entre os docentes do IFF e promover o desenvolvimento de

ações didático-pedagógicas e no ensino e  na aprendizagem discente.

Letras Sim Docente
 CELIFFCC
 - Presencial - Não 3.000,00 8

(22) Conhecimento sobre educação para melhorar o desempenho enquanto

professora de linguas.

Linguística Sim

Docente CAETICECAM

Curso - - Sim 0,00 1

(24) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

melhor atuação na área de ensino.

Linguística Sim

Docente CAETICECAM

Curso - - Sim 0,00 1

(257) Realizar formação em nivel de doutorado para melhorar a atuação docente e

promover um melhor processo de aquisição de conhecimento dos discentes.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Curso Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(26) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para maior expertise na área de educação étnico raciais na escola.

Linguística Sim

Docente CAETICECAM

Evento - - Sim 0,00 1

(272) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para atender com mais qualidade os alunos surdos matriculados na Instituição

resultando em um nível cada vez mais de excelência na inclusão desses estudantes

no ambiente institucional/escolar.

Linguística Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DECAC

Evento - - Sim 0,00 30

(277) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para aprimorar os conhecimentos sobre diversidade, inclusão, igualdade e direitos

humanos na educação.

Linguística Não Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(278) Conhecimento sobre educação para conhecimento sobre os trabalhos,

pesquisas e experiências em educação.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(279) Conhecimentos sobre avaliação da aprendizagem para atualizar, diversificar e

refletir sobre os processos de avaliação da aprendizagem.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(280) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

trocar experiências, adquirir conhecimentos sobre o processo educacional, divulgar

os êxitos na educação do IFF.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(281) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para diversificar o material didático nas práticas educacionais.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(282) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para aprimorar e desenvolver conhecimentos voltados para a inclusão de alunos e

servidores.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Curso Presencial - Não 3.000,00 15
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(283) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para formação e atualização do conhecimento

dos docentes de Língua Portuguesa; atualização dos processos de aprendizagem que

impactarão diretamente a vida acadêmica dos alunos.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(284) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para desenvolvimentos de estudos que visem a inclusão e respeito à diversidade

dentro do campus.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(285) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para desenvolver as práticas de inclusão e respeito à diversidade no campus.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial 2022 Não 3.000,00 15

(286) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

adquirir habilidades e conhecimentos para desenvolver trabalhos de pesquisa no

campus e articulá-lo com a educação.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(287) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que servirá para

atualização e apreensão sobre os mais recentes trabalhos de pesquisa voltados para

a educação, ensino e aprendizagem.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Curso Presencial - Não 3.000,00 15

(288) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para desenvolvimento de pesquisa na área de inclusão de pessoas na educação.

Linguística Sim Docente

COLINCOCC

Evento Presencial - Não 3.000,00 15

(389) Aprender sobre Comunicação pública para entender e encontrar solução de

problemas que estejam em outro idioma

Linguística Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CTICSAP

Curso Híbrido 2024 Sim 0,00 1

(450) Aprender sobre a implementação prática do planejamento estratégico do IFF

na área da pesquisa para o desenvolvimento da capacidade de comunicação em

outra língua que resultará no estabelecimento de novas parcerias internacionais.

Linguística Não

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DEFDEPREIT

Curso Presencial 2022 Não 30.000,00 1
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(588) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Linguística Sim Docente

DECBJI

Curso - - Sim 0,00 1

(628) Conhecimentos orientados ao uso de tecnologias assistivas tendo em vista que

a formação terá como benefício subsidiar conhecimento para a comunicação

assistiva.

Linguística Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente PROEN

Curso - - Não 500,00 10

(631) Aprender sobre Comunicação pública tendo em vista que a formação terá

como benefício subsidiar conhecimento para a comunicação internacional em língua

estrangeira

Linguística Sim

Técnico-administrativo 

em Educação PROEN

Curso - - Não 500,00 6

(731) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atender alunos de intercambio que só falam  idioma de origem estrangeira

Linguística Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CAECSAP

Curso - - Sim 0,00 1

(766) Conhecimento sobre educação para trocar informações e apreender sobre

novos conhecimentos linguísticos que possam auxiliar o ensino e a aprendizagem de

língua inglesa.

Linguística Não Docente

CAECAC

Evento Presencial - Não 150,00 1

(772) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para adquirir

conhecimentos relacionados à linguística e ao processo de formação e ensino da

língua inglesa que possam ser aprimorados no Ensino Médio

Linguística Não Docente

CAECAC

Evento - 2022 Não 120,00 1

(773) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para troca de informações e aprimoramento de conhecimentos sobre

currículo e políticas curriculares

Linguística Não Docente

CAECAC

Evento Presencial 2022 Não 120,00 1

(783) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o conhecimento em língua estrangeira, possibilitar a vivência de outra cultura e

trazer novas técnicas para a área de atuação, resultando em ampliação dos

conhecimentos para o ensino.

Linguística Não Docente

CCTEDCSAP

Curso Presencial - Sim 0,00 1
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(789) Aprender sobre Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de

metodologias, de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas

para curso intensivo de Inglês, ajudará no melhor entendimento das tecnologias que

são utilizadas no IFF, visto que a maioria das documenta

Linguística Não

Técnico-administrativo 

em Educação CSIREIT

Curso - - Não 1.000,00 1

(889) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Linguística Sim

Docente CACLMCC

Curso - - Sim 0,00 1

(917) Realizar formação em nível de especialização. Curso Celiff  - para aprimorar o

saber acadêmico, resultando na ampliação do conhecimento multicultural.

Linguística Não

Técnico-administrativo 

em Educação CBCBJI

Curso - 2024 Sim 0,00 1

(1063) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atuar melhor dentro da instituição. Desenvolver projetos com os alunos

Matemática Sim Docente

DGCSAP

Evento Presencial - Não 500,00 1

(584) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(587) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(755) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

ampliar conhecimentos e habilidades na área de Pesquisa em Educação Matemática

de forma a aprimorar e capacitar para atuação nas disciplinas do curso de

licenciatura em matemática

Matemática Não Docente

CACLMCC

Evento - - Não 100,00 1

(757) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

ampliar conhecimentos e habilidades na área de Pesquisa em Educação Matemática

de forma a aprimorar e capacitar para atuação nas disciplinas do curso de

licenciatura em matemática

Matemática Não Docente

CACLMCC

Evento - - Não 100,00 1
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(758) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para

ampliar conhecimentos e habilidades na área de Pesquisa em Educação Matemática

de forma a aprimorar e capacitar para atuação nas disciplinas do curso de

licenciatura em matemática

Matemática Não Docente

CACLMCC

Evento - - Não 100,00 1

(883) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente CACLMCC

Evento - - Sim 0,00 1

(884) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente CACLMCC

Curso - - Não 250,00 1

(891) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente CACLMCC

Evento - - Sim 0,00 1

(892) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Sim

Docente CACLMCC

Evento - - Sim 0,00 2

(893) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente CACLMCC

Evento - - Não 250,00 1

(896) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Matemática Não

Docente CACLMCC

Evento - - Não 250,00 1

(611) Realizar formação em nível de especialização para a melhoria da prática

docente em sala de aula nos cursos técnicos em Meio Ambiente, Química e

Alimentos, bem como no curso superior CTA, consequentemente nos projetos de

pesquisa e extensão.

Microbiologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCBJESUS

Curso - - Não 10.000,00 2
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(743) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

conhecimento de novas técnicas laboratoriais na área de microbiologia, com

aplicação no uso do Laboratório de Microbiologia de Alimentos e Água do campus

Bom Jesus.

Microbiologia Não

Técnico-administrativo 

em Educação CCTACBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(1076) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para melhor

organizar e gerenciar as atividades relacionadas à Alimentação Escolar , de modo a

aperfeiçoar os serviços  que tangem o Programa Nacional de Alimentação Escolar,

entre outros.

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAECCG

Evento Presencial 2022 Não 1.500,00 1

(173) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para melhor

organizar e gerenciar as atividades relacionadas à Alimentação Escolar, de modo a

aperfeiçoar os serviços que tangem o Programa Nacional de Alimentação Escolar

(PNAE).

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DECQ

Evento Presencial 2022 Não 1.500,00 1

(227) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para melhor

organizar e gerenciar as atividades relacionadas à Alimentação Escolar, de modo a

aperfeiçoar os serviços que tangem o Programa Nacional de Alimentação escolar.

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CQVCF

Evento Presencial 2022 Não 1.500,00 1

(679) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para

aprimorar o gerenciamento e organização dos serviços da Alimentação Escolar que

resultará no aperfeiçoamento das atividades relacionadas ao Programa Nacional de

Alimentação Escolar.

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAEAPCASJB

Evento Presencial 2022 Não 1.500,00 1

(951) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para melhor

organizar e gerenciaras atividades relacionadas a Alimentação Escolar, resultando

em aperfeiçoamento dos serviços relacionados ao Programa da Alimentação Escolar

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CANCBJI

Evento - 2022 Não 1.500,00 1

(953) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para

atualização cientifica resultando em serviços melhores e mais eficazes.

Nutrição Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CANCBJI

Evento - 2022 Não 1.800,00 1

(1036) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para

fortalecimento do Programa de Pós Graduação em Engenharia Ambiental (PPEA) na

qual sou professor Permanente.

Outras não 

especificadas Não Docente

CAAPPEA

Curso Presencial 2023 Sim 0,00 1
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(1050) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para

compreender a importância da busca por produtos e serviços ecologicamente

corretos, da economia de recursos, da utilização dos bens até o fim de sua vida útil e

da reciclagem dos materiais.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CECISREIT

Curso - - Sim 0,00 100

(1051) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional tendo em vista que os

servidores do campus conhecerão a proposta de ação do campus com a sua

característica junto a inovação, sustentabilidade,  o tema energias e EJA.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DICISREIT

Curso - - Sim 0,00 20

(1052) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para capacitar

servidores, principalmente do NUSIFF, para a implementação do Programa Agenda

Ambiental na Administração Pública - A3P na instituição

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CECISREIT

Curso - 2022 Sim 0,00 30

(1053) Aprender a desenvolver padrões de qualidade e de racionalidade para alinhar

a cultura, políticas e práticas organizacionais com os princípios e fundamentos da

Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável,

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor IFFLU

Curso - - Sim 0,00 100

(1054) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para entender a

relação intrínseca entre os direitos humanos, o desenvolvimento sustentável e a

sustentabilidade

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CECISREIT

Curso - - Sim 0,00 100

(1055) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para adotar,

individual ou coletivamente, práticas em benefício da sociedade e do meio

ambiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CECISREIT

Curso - - Sim 0,00 100

(1058) Aprender sobre Melhoria do desempenho institucional para levar ao

conhecimento de toda a comunidade ( interna e externa ) as ações voltadas para a

sustentabilidade de outras instituições e organizações, públicas ou privadas.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor IFFLU

Evento - - Sim 0,00 100

(1085) Conhecimento sobre educação para aprender e desenvolver melhor a minha

competência na tradução e interpretação de Libras para atender a comunidade

interna e externa.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CNAPNEECBJI

Curso - 2022 Não 1.000,00 1

Página 123 PDP IFF 2022 publicação



(122) Aprender sobre Gestão de conflitos para auxiliar gestores e servidores do RH

na resolução de conflitos entre servidores que exercem cargo de gestão e seus

subordinados.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPCC

Curso - - Sim 0,00 10

(123) Aprender sobre Gestão de conflitos para compreender e evitar situações de

Assédio Moral na instituição.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPCCG

Curso - - Sim 0,00 10

(124) Entender sobre gerenciamento da qualidade das entregas para garantir

resultados no teletrabalho.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPCC

Curso - - Sim 0,00 10

(125) Entender sobre gerenciamento do tempo para qualificar os servidores na

entrega de resultados no teletrabalho. Novas adesões ao teletrabalho.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGPCC

Curso - - Sim 0,00 10

(129) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aprimoramento técnico: quando o foco é o aprendizado relacionado a um

instrumento, uma técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, etc.

Outras não 

especificadas Não DOCENTE

CBEECC

Curso Distância - Não 1.500,00 1

(130) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atender as

demandas dos alunos com efetividade

Outras não 

especificadas Não DOCENTE

CCTECC

Curso Presencial - Não 969,00 1

(132) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para

proporcionar formação ampla e qualificada

Outras não 

especificadas Não DOCENTE

CCTECC

Curso - - Não 1.800,00 1

(133) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

proporcionar formação ampla e qualificada

Outras não 

especificadas Não DOCENTE

CCTECC

Curso Distância - Não 1.000,00 1
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(137) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

os conhecimentos na área de planejamento e controle da manutenção, que

resultará no aperfeiçoamento das aulas teóricas e práticas, facilitando o ensino-

aprendizagem.

Outras não 

especificadas Não DOCENTE

CCTMCSAP

Curso - 2022 Sim 0,00 1

(170) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para elaborar,

desenvolver, executar, orientar projetos de pesquisa na área de recursos hídricos no

LabFoz. Resultará no maior número de projetos ativos no LabFoz.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DPICGREIT

Evento Presencial 2022 Não 500,00 1

(187) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para otimização do processo de diagramação com InDesign para

aumentar a produtividade e diminuir o tempo de desenvolvimento dos produtos

editoriais

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CEEREIT

Experiência Prática Distância - Sim 0,00 10

(188) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de

aprendizagem para aprender o caminho mais curto para produção de eBooks/ePUB

3 com produtividade, aliando qualidade técnica e visual através do InDesign CC em

conjunto com outras ferramentas como Sigil.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CEEREIT

Experiência Prática Distância - Não 900,00 2

(198) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

orientar os estudantes no desenvolvimento de projetos no âmbito da

sustentabilidade, que resultará em formação de competências, habilidades e

atitudes alinhadas aos 17 ODS

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CAEXCC

Evento - 2022 Não 600,00 1

(268) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para melhorar a qualidade de vida e de

renda dos pescadores de Maricá, qualificando-os para o beneficiamento do pescado,

práticas de gestão e de higiene, e economia solidária

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente CAETICECAM

Curso Híbrido 2023 Não 75,00 4

(296) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver habilidades (teóricas e práticas), ampliando a capacidade de geração e

transferência de tecnologia, visando soluções alinhadas com o estado da arte na

área de recursos hídricos.

Outras não 

especificadas Não Docente

CCTMCC

Evento Presencial 2022 Não 200,00 1

(332) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

fomentar e aprofundar discussões acerca das demandas dos arranjos culturais local,

como patrimônio, educação, manifestações culturais.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEPECSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 24
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(333) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para

aprimoramento das técnicas de pesquisa capazes de colaborar para o

desenvolvimento de diversas ações institucionais e setores.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEPECSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 24

(335) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

aprimoramento das técnicas de pesquisa capazes de colaborar para o

desenvolvimento de diversas ações institucionais e setores.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEPECSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 24

(337) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para adquirir e difundir o conhecimento

científico

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DEPECSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 24

(364) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

o saber acadêmico, a troca de informações para ampliar a formação

Outras não 

especificadas Sim

Docente DGCQ

Evento Presencial - Não 5.000,00 1

(365) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

as habilidades técnicas e ampliar o conhecimento.

Outras não 

especificadas Sim

Docente DGCQ

Curso Presencial - Não 3.000,00 1

(391) Realizar formação em nivel de doutorado para capacitação do servidor

resultará na melhoria da educação pública.

Outras não 

especificadas Sim

Docente CCTAUTSAP

Curso Presencial 2026 Sim 0,00 1

(4) Conhecimento sobre educação para no melhor desempenho na aplicação de

ações metodológicas em sala de aula.

Outras não 

especificadas Não Docente e Gestor CTDGCC Curso Presencial 2024 Sim 0,00 1

(404) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para capacitar os docentes para garantir

um bom desempenho do curso nas avaliações da CAPES, mais especificamente na

área de Ciências Ambientais.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CDAMBHIDRCC

Evento Presencial 2022 Não 20.000,00 20
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(405) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para garantir uma melhor avaliação do

Programa de Doutorado junto a CAPES na área de Ciências Ambientais.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CDAMBHIDRCC

Curso Presencial 2022 Não 10.000,00 20

(431) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar

conhecimentos da  atuação profissional

Outras não 

especificadas Sim Docente

CEFCCG

Evento - - Não 3.969,00 9

(433) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para aperfeiçoar e atualizar conhecimentos na

área de Meio Ambiente resultando melhor eficiência no trabalho laboratorial.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CALCCG

Curso - - Não 4.500,00 3

(449) Realizar formação em nivel de estágio de pós-doutoramento para o

desenvolvimento de pesquisas e cooperações internacionais que resultarão em

novas frentes de pesquisa e publicações internacionais no IFF

Outras não 

especificadas Não Docente

CPGSRHCASJB

Experiência Prática Presencial - Sim 0,00 1

(498) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para estimular

o debate na busca de soluções para desafios diversos no cotidiano da instituição,

que resultará em novas experiências que visam a promoção da inovação na

educação pública.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CIICI

Evento - 2022 Sim 0,00 2

(55) Conhecimentos sobre a formação de mediadores para a educação a distância

para responder aos desafios do ensino presencial , a distância e/ou híbrido; a partir

das variações no uso da linguagem e novas formas de aquisição de conhecimento,

no contexto da cultura contemporânea.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CREDCQ

Evento - - Sim 0,00 1

(555) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

desenvolver os conhecimentos na área de atuação e aprimorar o processo de ensino-

aprendizagem.

Outras não 

especificadas Não Docente

CCTMECCI

Curso Presencial - Não 1.000,00 1

(565) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimento técnico

Outras não 

especificadas Não Docente

CEFCCG

Evento - - Sim 0,00 1
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(567) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aprimorar

conhecimentos em simulação clínica utilizando o método de ensino-aprendizagem e

aplicabilidade em seus currículos. Resultará na melhoria da qualidade de ensino.

Outras não 

especificadas Sim Docente

CEFCCG

Curso Presencial - Não 22.400,00 8

(570) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atender a

demanda do Colegiado de Agropecuária permitindo sua atualização e transferência

de conhecimento aos discentes.

Outras não 

especificadas Não Docente

CCTAPCBJI

Evento - 2022 Sim 0,00 21

(571) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar

docentes através de cursos de capacitação de curta duração em EaD.

Outras não 

especificadas Não

Docente CCTAPCBJI

Curso Distância 2022 Sim 0,00 21

(572) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

capacitação do docente que permitirá um treinamento e ensino voltado para

Agricultura 4.0.

Outras não 

especificadas Não Docente

CCTAPCBJI

Curso - 2022 Não 6.000,00 3

(59) Conhecimentos sobre a inovação na educação para divulgação de pesquisas na

área de Educação Matemática desenvolvidas no curso de Licenciatura em

Matemática e aprimoramento.

Outras não 

especificadas Não

Docente CACLMCC

Evento Presencial 2022 Não 450,00 3

(599) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

TRAZER para sala de aula temas abordados (trabalhos publicados) no congresso

específico em Design ou não, VISANDO instruir os estudantes de bacharelado em

Design com conteúdos novos.

Outras não 

especificadas Não Docente

CADTDGCC

Evento - - Sim 0,00 2

(607) Realizar formação em nivel de doutorado para maior capacitação, e maior

qualidade no ensino.

Outras não 

especificadas Sim Docente

CADBECACC

Curso Híbrido 2025 Sim 0,00 1

(633) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para aprender

a fazer uma pesquisa que atende as atuais demandas da indústria do petróleo.

Podendo  ajudar na implementação de um grupo de pesquisa ou pós no campus.

Outras não 

especificadas Não Docente

CCTPGCF

Curso Híbrido 2023 Sim 0,00 1
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(641) Aprender sobre Processo decisório para o aperfeiçoamento de fluxos e

processos na gestão pública. Atende aos objetivos estratégicos 18 e 19, contribuindo

para o indicador 18.1.

Outras não 

especificadas Não

Docente e Gestor CACLGCC

Curso - - Sim 0,00 1

(643) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente tendo em vista

que aprimorará o conhecimento técnico da docente, qualificando sua prática

docente.

Outras não 

especificadas Não Docente

CSEGCM

Evento - 2022 Não 400,00 1

(667) Realizar formação em nivel de doutorado para uma capacitação em nível de

Doutorado para o Curso Superior de Design Gráfico, que agora passará a ser

Bacharelado, servirá para melhorar o desempenho da área de pesquisa,

desenvolvimento e extensão.

Outras não 

especificadas Não Docente

CADTDGCC

Curso Distância 2026 Não 77.479,20 1

(676) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aperfeiçoar material didático e aulas das disciplinas de Metodologia Científica e

Metodologia Científica e Tecnologia dos cursos Bacharelado em Sistemas de

Informação  e Engenharia da Computação.

Outras não 

especificadas Sim Docente

CADBECCC

Curso Distância - Sim 0,00 1

(70) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para aprimorar e difundir o

conhecimento científico.

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DGCSAP

Curso Distância 2022 Sim 0,00 1

(713) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos tendo em vista que o curso de língua

estrangeira no exterior é indispensável para o andamento nas atividades de

pesquisas que realizo junto aos estudantes de IC e pós-graduação

Outras não 

especificadas Não

Docente e Gestor CCLQCI

Curso Presencial 2022 Sim 0,00 1

(73) Aprender habilidades de elaboração e análise de projetos para captação de

recursos externos para participação em projetos com colaboração de Universidades,

grupos de pesquisas consolidados, submissão de editais de pesquisa para captação

de recursos à serem

usados para ações de pesquisa
Outras não 

especificadas Não

Docente CPPEA

Curso - 2024 Sim 0,00 1

(733) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas

públicas para compartilhar e adquirir conhecimentos na área de saúde e educação

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CAECSAP

Evento - - Não 300,00 1
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(744) Entender sobre Normas relativas à gestão de documentos de arquivo para ter

conhecimento e autonomia para desenvolver qualquer tipo de Relatório

Personalizado nas Origens existentes e na Origem Própria - SophiA Software.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 449,00 1

(745) Aprender sobre Preservação do patrimônio documental arquivístico para gerir

a conservação preventiva de acervo bibliográfico e resultará na educação dos

usuários em relação ao manuseio e uso dos materiais.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 390,00 1

(746) Entender sobre Coordenação, execução e controle de atividades de gestão de

documentos de arquivo para permitir a atualização do profissional bibliotecário em

relação ao RDA, novo código de catalogação, de acordo com os modelos conceituais

FRBR, FRAD e FRSAD, e já alinhado com o IFLA LRM.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 499,00 1

(747) Aprender sobre Soluções de tecnologia da informação e comunicação com

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos serviços públicos

para compreender aspectos relacionados ao conteúdo digital em bibliotecas, com

foco em monografias digitais, fundamentos sobre con

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 349,00 1

(748) Entender sobre Normas relativas à gestão de documentos de arquivo para

aprimorar o conhecimento sobre as normas ABNT utilizadas em teses, dissertações,

TCCs e periódicos científicos e resultará numa melhor padronização dos serviços das

bibliotecas do IFF.

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 400,00 1

(749) Realizar formação em nível de especialização para agilizar os processos de

catalogação através do MARC 21 no Sistema SophiA

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 350,00 1

(750) Aprender sobre Elaboração de código de classificação de documentos de

arquivo e acompanhamento de sua aplicação para entender os conceitos, requisitos

e responsabilidades para atribuição do DOI nas publicações científicas, e resultará

numa maior compreensão sobre os periódicos publicad

Outras não 

especificadas Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CRDCI

Curso Distância 2022 Não 200,00 1

(818) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

aprofundar conhecimento em modelos de governança de TI e gestão de riscos,

visando a atender ao Programa de Desenvolvimento de Capacidades para

Transformação Digital no Poder Executivo Federal

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso Distância - Sim 0,00 2
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(819) Aprender sobre Governança de tecnologia da informação e comunicação para

aperfeiçoar gestores para reforçar a visão estratégica de TIC nas organizações

públicas, para aplicação de práticas inovadoras em governança e governo digital

Outras não 

especificadas Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor EGPTIREIT

Curso Distância 2022 Sim 0,00 2

(83) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização

profissional e aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de

pós-graduação na área de telecomunicações para uma melhor formação profissional

dos alunos atendidos.

Outras não 

especificadas Sim

Docente CCTTCC

Curso - - Não 2.000,00 2

(84) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização

profissional e aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de

pós-graduação na área de telecomunicações para uma melhor formação profissional

dos alunos atendidos.

Outras não 

especificadas Sim

Docente CCTTCC

Curso Híbrido - Não 2.000,00 2

(86) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização

profissional e aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de

pós-graduação na área de telecomunicações para uma melhor formação profissional

dos alunos atendidos.

Outras não 

especificadas Sim

Docente CCTTCC

Curso Presencial - Não 3.000,00 2

(877) Aprender sobre Planejamento, execução e controle das atividades de

organização e de inovação institucional para fortalecer as ações de

internacionalização do IFF.

Outras não 

especificadas Sim

Docente e Gestor PROEX

Evento Presencial - Não 5.000,00 10

(897) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

o domínio da lingua inglesa para articulação entre ensino, pesquisa e extensão.

Outras não 

especificadas Não

Docente CAECAC

Curso Presencial 2024 Sim 0,00 1

(576) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente  e atingimento da meta de capacitação dos servidores prevista

do PDI.

Planejamento Urbano 

e Regional Sim Docente

DECBJI

Evento - - Sim 0,00 2

(693) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para divulgar as pesquisas realizadas

pelos servidores do IFF.

Planejamento Urbano 

e Regional Sim Docente

CCTADMCI

Evento - - Não 650,00 1

Página 131 PDP IFF 2022 publicação



(378) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente que servirá

para atualização na área de estatística experimental em que atuo e resultará em

melhor qualidade de ensino e aplicação em pesquisas.

Probabilidade e 

Estatística Não

Docente DECBJI

Curso Híbrido 2022 Não 800,00 1

(344) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para

desenvolver a capacidade de realizar investigação das funções cognitivas como

memória, atenção, linguagem e função executiva para identificar possíveis

problemas de aprendizagem.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Curso Distância 2022 Não 250,00 1

(347) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação

para aprender sobre os processos de inclusão escolar da pessoa com deficiência no

ensino médio técnico. Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos

humanos na educação.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Curso Distância 2022 Não 250,00 1

(348) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para aprender sobre adolescência, relações familiares, teorias e

práticas de aconselhamento em abordagens dinâmicas e desenvolver aptidões que

possibilitem a elaboração de intervenções criativas.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação NAECI

Curso Distância 2022 Não 250,00 1

(622) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e

êxito na educação para contribuir com o processo de ensino-aprendizagem, visando

o desenvolvimento humano  e as relações interpessoais no contexto escolar,

envolvendo os diversos atores.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação e Gestor DGCCFRIO

Curso - - Sim 0,00 6

(852) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para

maior conhecimento na área para melhoria no trabalho no apoio ao estudante e

docente.

Psicologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor DGCCENTRO

Curso Híbrido - Sim 0,00 5

(931) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para

ampliar meus conhecimentos acerca dos processos psicológicos e suas influências

na aprendizagem, a fim de aprimorar o meu exercício profissional.

Psicologia Não

Docente e Gestor DEPECSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(1023) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	tendo em vista

que o curso sobre Tratamentos de Efluentes servirá para aumentar o meu

conhecimento sobre o assunto e elevar o nível das aulas que ministro sobre o tópico.

Química Sim Docente

CADAMBHIDCC

Curso Distância - Não 847,00 1
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(1024) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	 tendo em

vista que o curso sobre Operação e Controle de Lodos Ativados irá aumentar o meu

conhecimento sobre o assunto e elevará o nível das aulas que ministro na instituição.

Química Sim Docente

CADAMBHIDCC

Curso Distância - Não 1.970,00 1

(1025) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente	tendo em vista

que o curso sobre  Introdução à Qualidade das Águas servirá para aumentar o meu

conhecimento sobre o assunto e elevar o nível das aulas que ministro

Química Sim Docente

CACLCNCC

Curso Distância - Não 1.150,00 1

(1027) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura e proporcionar

formação ampla e qualificada do servidor para aperfeiçoar, atualizar e melhorar sua

prática profissional na Química.

Química Não Docente

DGCQ

Evento Presencial - Não 750,00 2

(1028) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura e proporcionar

formação ampla e qualificada do servidor para aperfeiçoar, atualizar e melhorar sua

prática profissional na área .

Química Não Docente

DGCQ

Evento - - Não 400,00 2

(1030) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura e proporcionar

formação ampla e qualificada do servidor para aperfeiçoar, atualizar e melhorar sua

prática profissional.

Química Não Docente

DGCQ

Evento - - Não 750,00 2

(1031) Conhecimentos sobre a inovação na educação para incentivar as práticas de

ensino, pesquisa, extensão e cultura e proporcionar formação ampla e qualificada

do servidor para aperfeiçoar, atualizar e melhorar sua prática profissional.

Química Sim Docente

DGCQ

Evento - - Não 750,00 2

(1032) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

incentivar as práticas de ensino, pesquisa, extensão e cultura e proporcionar

formação ampla e qualificada do servidor para aperfeiçoar, atualizar e melhorar sua

prática profissional.

Química Não Docente

DGCQ

Evento - - Não 400,00 2

(108) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprender sobre gestão de resíduos químicos que resultará no aprimoramento do

tratamentos dos mesmos.

Química Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCF

Curso - 2022 Não 2.000,00 2
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(109) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar o saber acadêmico, a troca de informações e experiências que resultará

na ampliação do conhecimento.

Química Não

Técnico-administrativo 

em Educação DEBPCF

Evento - 2022 Não 1.000,00 1

(171) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e

programas educacionais para desenvolvimento de métodos de análise em

equipamento de cromatografia gasosa existente no LabFoz. Melhor utilização do

equipamento.

Química Não

Técnico-administrativo 

em Educação e Docente DPICGREIT

Curso - 2022 Não 2.000,00 1

(366) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para

criar um grupo de desenvolvimento de cosméticos com alunos do curso técnico em

química do Campus Campos Centro e integrá-los a um projeto de extensão que leve

este conhecimento à comunidade campista.

Química Não

Docente CACTQCC

Curso Híbrido - Não 5.000,00 1

(367) Aprender sobre a implementação prática no IFF da legislação que dispõe sobre

“incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo”,

Lei Nº 10.973/04, e sobre o Marco Legal da CT&I (Lei 13.243/2016) para desenvolver

parcerias e projetos entre o IFF e pe

Química Não

Docente CACTQCC

Evento - - Não 800,00 1

(451) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para capacitar pedagogicamente professores

com formação em bacharelado que resultará na melhoria da prática docente

Química Não

Docente e Gestor CCPETCASJB

Curso - - Sim 0,00 1

(462) Conhecimento sobre educação para aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos

na área de química resultando em melhor eficiência do trabalho laboratorial.

Química Não

Técnico-administrativo 

em Educação CALCCG

Curso - - Não 4.500,00 3

(467) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa tendo em vista

que essa necessidade servirá para apresentar os projetos de pesquisa e adquirir

novos temas.

Resultando na divulgação científica e trocas de conhecimentos."

Química Não Docente CCTQUICI Evento Presencial 2022 Não 4.020,00 10

(48) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para melhorias no processo de ensino e

aprendizagem.

Química Sim

Docente CACTQCC

Curso Híbrido 2022 Sim 0,00 7
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(701) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e

atingimento da meta de capacitação de servidores previsto no PDI

Química Sim Docente

CCTQCC

Evento - - Não 3.000,00 3

(702) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização docente na área de atuação e atingimento da meta de capacitação de

servidores previsto no PDI

Química Sim Docente

CCTQCC

Evento - - Não 3.000,00 3

(708) Aprender sobre a implementação prática no IFF da legislação que dispõe sobre

“incentivos à inovação e à pesquisa cientifica e tecnológica no ambiente produtivo”,

Lei Nº 10.973/04, e sobre o Marco Legal da CT&I para aprimoramento da minha

formação

Química Sim Docente

CEACCG

Evento Distância 2022 Não 0,00 4

(710) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no

processo de ensino e aprendizagem para aprimoramento de técnicas educacionais

aplicadas ao ensino de Química.

Química Não Docente

CSTCQ

Evento - - Sim 0,00 1

(711) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

atualização de conhecimentos na área de Química Analítica, foco de especialização

obtida através de Mestrado e Doutorado.

Química Não Docente

CSTCQ

Evento - - Não 1.860,00 1

(898) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para capacitar para o desenvolvimento de

ações na pesquisa.

Química Não

Docente CAECAC

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(899) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para capacitar o

servidor para atuação da pesquisa.

Química Não

Docente CAECAC

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1

(900) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aprofundamento da linha de atuação do docente.

Química Não

Docente CAECAC

Evento Presencial 2022 Sim 0,00 1
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(901) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para

aprofundamento da linha de atuação do docente.

Química Não

Docente CAECAC

Curso Presencial 2022 Sim 0,00 1

(930) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualizar

meus conhecimentos acerca da educação em Química, de modo a aprimorar o meu

exercício profissional.

Química Não

Docente DEPECSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(106) Entender sobre Atenção à saúde para atualização sobre as formas de

enfrentamento e cuidado dos problemas de saúde institucional, que resultará em

melhor análise da situação de saúde e identificação dos perfis e fatores de risco.

Saúde Coletiva Não

Técnico-administrativo 

em Educação SIASSIFF

Evento - - Não 300,00 2

(107) Entender sobre Atenção à saúde para compreender principais causas dos

problemas de saúde e sua prevalência na comunidade, que resultará em

identificação precoce e instituição de ações efetivas.

Saúde Coletiva Não

Técnico-administrativo 

em Educação SIASSIFF

Curso - - Sim 0,00 2

(112) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimorar conhecimentos voltados para a articulação entre ensino, pesquisa e

extensão.

Saúde Coletiva Não DOCENTE

CEFCCG

Evento - - Sim 0,00 1

(114) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

ampliar conhecimentos e possibilitar articular ensino, pesquisa e extensão.

Saúde Coletiva Não DOCENTE

CEFCCG

Evento - - Sim 0,00 1

(493) Entender sobre relacionamento interpessoal para construção de

relacionamentos saudáveis no ambiente institucional com melhoria nos resultados

institucionais. Redução do número de adoecimentos e afastamentos decorrentes de

questões de saúde mental.

Saúde Coletiva Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CPCDREIT

Curso Híbrido - Sim 0,00 40

(609) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à

escrita/publicação de trabalhos científicos para melhor atendimento a comunidade

do IFF quanto as ações de saúde a serem desenvolvidas posteriormente

Saúde Coletiva Sim

Técnico-administrativo 

em Educação DAECBJI

Evento - - Não 500,00 1
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(466) Conhecimento sobre educação para a qualidade na atuação de planejamento e

execução de ações que contribuam para permanência e êxito estudantil

Serviço Social Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CAECM

Evento - - Sim 0,00 1

(729) Conhecimentos orientados ao desenvolvimento de políticas estudantis para

especializar-me e pesquisar sobre as questões relacionadas ao  fomento das politicas 

estudantis e a contribuição ativamente para o exercício de minha profissão e

atuação profissional no IFF.

Serviço Social Sim

Técnico-administrativo 

em Educação CPEREIT

Evento - - Não 5.000,00 1

(158) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

atualizar conhecimentos pertinentes à prática do docente.

Melhoria dos produtos educacionais desenvolvidos pelo docente."

Sociologia Não Docente

CACCQ

Evento - 2022 Não 400,00 1

(274) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

ampliação e enriquecimento do leque de experiências pedagógicas e de pesquisa

(ENCCULT - Encontro Científico Cultural)

Sociologia Sim

Técnico-administrativo 

em Educação, Docente 

e Gestor CCTADCSAP

Evento Presencial - Sim 0,00 10

(724) Aprender, na prática, sobre elaboração de Projeto de Pesquisa para melhoria

da pesquisa na instituição.

Sociologia Sim Docente

DECBJI

Evento - 2022 Não 500,00 1

(242) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Teologia Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(246) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão tendo

em vista que servirá para atualização e aprimoramento de conhecimentos. Resultará

em ganhos para a instituição na medida em que terá um professor mais qualificado,

apto a apresentar novos conhecimentos aos alunos.

Teologia Não Docente

CCTAUTSAP

Evento - - Sim 0,00 1

(989) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão para

aprimoramento da atividade docente e melhor articulação entre ensino, pesquisa e

extensão.

Zootecnia Sim

Docente CPICAC

Evento - - Não 300,00 2
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