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Mem. 001-2017 – Comissão responsável pela criação da Política de Capacitação dos servidores do Ifes
Ao Gabinete do Reitor do Ifes,

Vitoria/ES, 4 de Agosto de 2017.

Assunto: Proposta da Política de Capacitação dos Servidores do Ifes
Na qualidade de membro da Comissão responsável pela criação da Política de Capacitação dos servidores do Ifes, comissão esta, designada
por meio da Portaria do Reitor nº 1.570,de 15/06/2016, alterada pelas Portarias do Reitor nº 1.977, de 13/07/2016, nº 246, de 02/02/2017 e nº
1.304/2017, encaminho os resultados finais dos trabalhos realizados.
A comissão no decorrer de suas atividades realizou 55 reuniões oficiais, sendo todas estas registradas em atas, algumas reuniões específicas
com representantes dirigentes na ocasião necessários em algum ponto de pauta específico, além de acompanhar o processo de consulta pública
nos campi, bem como, apreciar e consolidar todas as contribuições recebidas.
Ressaltam-se os desafios encontrados em sua construção, realizada de forma colaborativa, seja pela comissão formalmente designada com
membros de diferentes formações e áreas de atuação, sejam pelas contribuições recebidas dos campi e demais colaboradores, do início ao fim
da atividade, o que acredita-se, veio a enriquecer o documento. Não obstante, entende-se este como um documento não finalizado, portanto,
sempre em construção, haja vista as constantes mudanças no mundo do trabalho, fazendo sua revisão sempre que necessária.
Neste contexto, encaminha-se o texto original construído pela comissão e que foi disponibilizado para apreciação da comunidade por meio do
processo de consulta pública, bem como, as sugestões recebidas após o processo de consulta pública por meio de um documento consolidado.
Em todas as contribuições recebidas, no formato definido no regulamento, foi dado um parecer da comissão, que concordou integralmente,
concordou parcialmente ou discordou. Nos casos em que a comissão concordou parcialmente ou discordou, justificou o seu posicionamento.
Diante do exposto, entende-se que caberá ao Conselho Superior, enquanto órgão consultivo e deliberativo, definir a proposta mais adequada
para o coletivo da Instituição.
Informa-se ainda, que todo o material digital, resultante do processo de construção deste documento de gestão, encontra-se disponível na rede
do Ifes através da pasta setorial da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas da Reitoria do Ifes (S:\PRODI\DGP\CDP\Reestruturação e
planejamento\Projeto Salk), bem como, na Plataforma Exo (https://exo.ifes.edu.br/), espaço Política de Capacitação.
Na oportunidade, a comissão agradece a confiança na designação dessa atividade e se coloca à disposição para dirimir quaisquer dúvidas.
Cordialmente,
Pablo Augusto Panêtto de Morais
Comissão responsável pela criação da Política de Capacitação dos servidores do Ifes
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