
Calendário e Metodologia dos Campi

Alegre:

Atividade Data

Início da divulgação do processo de consulta pública 17/04/2017

Período da consulta por meio eletrônico 17/04/2017 a 17/05/2017

Encontro presencial para deliberação sobre as sugestões apresentadas 19/05/2017

Encaminhar  as  sugestões  aprovadas,  ata  e  lista  de  presença  do

encontro presencial à Comissão responsável pela criação da Política

de Capacitação dos Servidores do Ifes

02/06/2017

Barra de São Francisco:

Atividade Data

Consulta pública por meio eletrônico
03/04/2017 a

24/04/2017

Apresentação das propostas e Debate. 04/05/2017

Cachoeiro de Itapemirim:

Atividade Data

1ª Reunião: Orientação Geral e apresentação do formulário 10/04/2017 

2ª Reunião: Análise e votação do documento (parte 1) 24/04/2017 

3ª Reunião: Análise e votação do documento (parte 2) 08/05/2017 

4ª Reunião: Análise e votação do documento (parte 3) 22/05/2017 

Montagem  do  documento  com  as  sugestões  do  campus  a  serem

encaminhadas para a comissão geral de políticas de capacitação 
23/05/2017 

Reunião Final: Apresentação do documento final do campus 29/05/2017 

Cefor:

Atividade Data

Consulta Pública online 03/04/2017 a 22/05/2017

Encontro presencial para validação das contribuições 24/05/2017 

Itapina:

Atividade Data

Divulgação, mobilização e recebimento das sugestões dos servidores 

para alteração, supressão ou inclusão de conteúdo da proposta
03/04/2017 a 30/04/17

Organização das sugestões para aprovação no encontro 01/04/2017 a 07/05/17

Divulgação para conhecimento das sugestões para aprovação 08/05/2017 a 16/05/17

Realização do encontro para votação e aprovação das sugestões 17/05/17

Organização e encaminhamento das sugestões aprovadas para 

Comissão responsável pela criação da Proposta
18/05/2017 a 31/05/17



Montanha:

ATIVIDADE DATA

Prazo de recebimento de sugestões por e-mail. 10/04/2017 0 24/04/2017

Apresentação e Debate com Todos os Servidores do Campus. 03/05/2017

Prazo de recebimento de novas sugestões pós-debate por e-mail. 03/05/2017 a 05/05/2017

Envio do texto Final para a Comissão Central. 23/05/2017

Nova Venécia:

Atividade Data 

Reunião da comissão local para planejamento das atividades 27/03/2017 a 07/04/2017

Planejamento das atividades para os encontros com os servidores 27/03/2017 a 07/04/2017

Encontro  de  sensibilização  e  mobilização  dos  servidores,  visando  à

divulgação da Proposta  de Política de Capacitação de Servidores do

Ifes

18/04/2017 

Período  para  os  servidores  analisarem  as  propostas  e  enviarem

sugestões de texto (supressão, alteração ou inclusão) para o e-mail da

comissão: cms.nv@ifes.edu.br

19/04/2017 a 19/05/2017

Organização  das  sugestões  recebidas  em  um  único  documento,

realizada pela comissão local

22/05/2017 a 23/05/2017

Encontro para debate com os servidores das sugestões enviadas para

alinhamento e unificação

Entre 24/04/2017 e

26/05/2017 

Organização e envio das sugestões das propostas finais à Comissão

Central.

29/05/2017 a 01/06/2017

Piúma:

Atividade Data 

Sugestões de alterações ao documento serão enviadas por e mail para‐

a Comissão de Mobilização e Sistematização

03/04/2017 a 19/05/2017

Encontro com os servidores para deliberação das sugestões enviadas. 25/05/2017

Reitoria:

Atividade Data 

Informar a respeito da Consulta Pública sobre a Política de Capacitação

e convidá-los a enviar propostas

05/04/2017 

Sensibilizar  os  servidores  em  relação  à  elaboração  da  Política  de

Capacitação

10/04/2017

Alertar  sobre  o  fim  do  período  de  consulta  pública  e  convidar

novamente a enviarem propostas

12/05/2017 

Período disponível para envio de propostas 05/04/2017 a 19/05/2017

Discutir as primeiras propostas recebidas por e-mail e aderi-las ao texto

original, se forem aprovadas 23/05/2017 



São Mateus:

Atividade Data 

Consulta Pública aos Grupos de Coordenadorias: Brainstorming de 

Alteração de texto; Supressão de texto e Inclusão de novo texto

03/04/2017

Sistematização das Informações Coletadas: Consolidação, 

Organização e Tabulação

24/05/2017

Encontro de Apreciação das Sugestões Sistematizadas: Votação das 

Sugestões

30/05/2017

Encaminhamento á Comissão Central de Política da Capacitação: 

Envio eletrônico das Sugestões Aprovadas.

02/06/2017

Serra:

Atividade Data 

Consulta online via formulário eletrônico (Google Forms). 03/04/2017 a 17/04/2017

Encontro  Geral  com  todos  os  servidores  (TAEs  e  Docentes)  para

discussão dos principais itens apontados na consulta online

26/04/2017

Venda Nova do Imigrante:

Atividade Data 

Envio  de e-mail  informando sobre os aspectos gerais  da política  de

capacitação dos servidores do Ifes.

03/04/2017

Realização  de  reunião  parcial  para  a  discussão  da  política  de

capacitação e acolhimento das propostas de supressões, inclusões e

alterações a serem feitas pelos docentes.

25/04/2017

Realização  de  reunião  parcial  para  a  discussão  da  política  de

capacitação e acolhimento das propostas de supressões, inclusões e

alterações a serem feitas pelos técnicos administrativos.

26/04/2017

Recebimento das propostas de supressões, inclusões e alterações via

e-mail (e-mail: fabiola.camilo@ifes.edu.br) e em formulário próprio .

03/05/2017

Deliberação das propostas de supressões, inclusões e alterações feitas

por todos os servidores.

16/05/2017 

Vitória:

Atividade Data 

Realizar consulta pública por Google Docs 12/04/2017 a 05/05/2017

Reunião  de  Sensibilização  com  Coordenadores  Docentes  e

Administrativos 

12/04/2017 a 20/04/2017

Realizar encontro com servidores 16/05/2017

Encaminhar sugestões 02/06/2017 


