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Memorando Nº 01/2017 

Farroupilha, 29 de setembro de 2016. 

 

 

Ao Diretor Geral do IFRS – Campus Farroupilha 

 

 

Assunto: Relatório Final do Levantamento das Necessidades de Capacitações - 2018. 

 

 

 Ao cumprimentá-lo, vimos através deste, realizar a entrega do relatório final do 

Levantamento das Necessidades de Capacitações - do IFRS- Campus Farroupilha para 

2018. Segue o relatório em anexo. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

 

Adriane Reginatto   Rafael Corrêa    Sandro Lazari 

Representante da CGP   Representante da CPPD  Representante da CIS 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Comissão de Organização e Acompanhamento (COA) do IFRS - Campus Farroupilha 

 

Relatório Final de levantamento de demandas de capacitação da unidade 

organizacional para 2018. 

 

 Através deste instrumento, a Comissão de Organização e Acompanhamento (COA) 

do IFRS – Campus Farroupilha organiza as informações coletadas no processo de consulta 

de demandas para capacitação para o ano de 2018 dos servidores. Os apontamentos desta 

comissão, foram tomados como, base as informações preenchidas pelos servidores deste 

campus na planilha de Levantamento das Necessidades de Capacitações. Abaixo segue 

algumas constatações realizadas pela COA. 

 

1. Sobre a coleta das demandas: 

- Todas as equipes de trabalho, em conjunto com suas chefias, já elencaram as demandas 

de cada setor, por ordem de prioridade, no momento do preenchimento. 

- Houve poucas dificuldades para preenchimento da planilha on-line; 

- Percebemos que a adesão ao preenchimento por parte das equipes de trabalho foi bem 

significativa em relação aos outros anos. 

 

2. Sobre os avanços do IFRS em relação às Capacitações de seus servidores: 

- Melhora na metodologia do Levantamento das Necessidades de Capacitações; 

- Política de oferta de bolsas para os servidores; 

- Afastamento integral; 

- Licença capacitação; 

- Liberação de Carga Horária para os servidores Técnicos Administrativos; 

- Melhora na transparência nos processos de capacitações; 

- Maior participação das chefias no processo de definição de prioridades e orçamentos. 

 

 3 Sobre os cursos que o campus teria condições de ofertar para o próximo ano com 

a possibilidade de abrir vagas para os demais campi. São cursos com grande demanda e, 

que, no entendimento da COA e dos diretores seriam as prioridades para o campus por se 

tratarem de ferramentas necessárias para o trabalho em todos os setores e não demandam 

recursos financeiros: 



1 - Treinamento de Google-drive e office online (20 pessoas) 

Descrição: capacitar os servidores para utilização dos recursos disponíveis no Google 

Drive e edição e gerenciamento de documentos na nuvem. Infraestrutura: laboratório de 

informática. 

 

2 - Gestão da informação e de documentos (20 pessoas) 

Descrição: capacitar os servidores para realizar a gestão da informação e de documentos. 

Infraestrutura: laboratório de informática. 

 

3 - Formação em educação à distância (20 pessoas) 

Descrição: capacitar os servidores para a oferta de cursos à distância. Infraestrutura: 

laboratório de informática. 

 

4 - Gestão de projetos (20 pessoas) 

Descrição: capacitar os servidores para as etapas de concepção e execução de projetos. 

Infraestrutura: laboratório de informática. 

 

5 - Redação técnica e científica (20 pessoas) 

Descrição: capacitar os servidores para a redação de textos técnicos e/ou científicos. 

Infraestrutura: laboratório de informática. 

 

6 - Excel Avançado (20 pessoas) 

Descrição: gráficos dinâmicos, funções, macros, banco de dados. Infraestrutura: 

laboratório de informática. 

 

 

 A seguir as planilhas do Levantamento das Necessidades de Capacitação do IFRS 

– Campus Farroupilha para 2018. 

 

 


