MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE GOIÁS
REITORIA

MEMORANDO CIRCULAR 3/2020 - REI-PRODI/REITORIA/IFG

Goiânia, 21 de maio de 2020.
Ao Gabinete da Reitoria, às Pró-Reitorias, Diretoria Executiva, Diretorias Sistêmicas, e Diretorias
Gerais do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás-IFG.
Assunto: Capacitação de Servidores
Prezados (as) Gestores (as)

Em período de pandemia, o isolamento domiciliar é apontado pelos especialistas em saúde como
uma das melhores formas de combater o coronavírus. Apesar das dificuldades oriundas da
permanência contínua nas residências, esse momento pode ser propício ao aprendizado; podendo
ser utilizado para buscar capacitação profissional e desenvolvimento de novas habilidades.
Diversas instituições de ensino, entidades e consultorias perceberam essa demanda e passaram a
oferecer conteúdo dos mais variados temas possíveis.
Neste sentido, o Instituo Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás – IFG, através de sua
Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos - PRODIRH e da Coordenação
de Capacitação e Desenvolvimento/DDRH, vem compartilhar as oportunidades de capacitação por
meio de cursos on line ofertados por diversas instituições tanto públicas, como privadas.
Compartilhamos o catálogo “Trilhas de Cursos – EAD” elaborado pelo Instituto Federal do Sertão
Pernambucano - IF SERTÃO-PE e disponibilizado para a Rede Federal por meio do Fórum de
Dirigentes de Gestão de Pessoas das Instituições Federais de Ensino Técnico, Científico e
Tecnológico - FORGEP.
Os cursos apontados no catálogo vêm de encontro ao levantamento realizado pela Coordenação de
Capacitação Desenvolvimento de Pessoas da Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos
do IFG, das demandas apresentadas pelos Câmpus e Reitoria e as necessidades institucionais no
que se refere a capacitação dos servidores.
É importante salientar que a Escola Nacional de Administração Pública - ENAP também está
oferecendo vários cursos através do seu portal, acessem: https://www.enap.gov.br/pt/cursos, outras
opções:

https://www.servidor.gov.br/assuntos/contecomigo/paginas/paginas-dos-hyperlinks/ao-

trabalho/atualize-os-conhecimentos
As sugestões de cursos encaminhadas aos senhores por este memorando-circular não se constituem
em uma obrigatoriedade e sim em uma oportunidade de capacitação.
Destacamos que os cursos com certificação e carga horária igual ou superior a 20 horas podem ser
utilizados para a “Progressão para Capacitação Profissional” em conformidade com a Lei nº 11.091,
de 12 de janeiro de 2005, para os servidores Técnicos-administrativos.
Quaisquer dúvidas a PRODIRH, através da Coordenação de Capacitação e Desenvolvimento/DDRH,
está à disposição através do e-mail capacitacao.ddrh@ifg.edu.br.

Na oportunidade contamos com a colaboração dos senhores e senhoras na promoção de ampla
divulgação deste memorando-circular.
Atenciosamente,

(assinado eletronicamente)

Amaury França Araújo
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos
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