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INTRODUÇÃO 
 

O CFMV, buscando a melhor maneira de capacitar seus funcionários para que esses 
estejam constantemente atualizados e fornecendo serviços de excelência para os médicos 
veterinários, zootecnistas e para a sociedade entendeu que não é possível ter uma capacitação 
em apenas uma frente, por isso criou o programa Ativamente, que congrega as várias frentes de 
capacitação. São elas: 

 Plano de Capacitação: Plano plurianual 2021/2023 que contém as capacitações 
planejadas e aprovadas conforme orçamento do CFMV. 

 Ambientação: Treinamento inicial para aqueles que chegam no CFMV, sejam 
como estagiários, servidores, comissionados, conselheiros ou diretores afim de 
integra-los ao Sistema e sua estrutura, principais normas, principais softwares. 

 Reciclagem: Programa de troca de conteúdos entre os integrantes do Sistema 
CFMV/CRMVs onde funcionários que possuem sólido conhecimento em um 
tema promovem capacitações para os demais. 

 Novas oportunidades: Situações excepcionais, que necessitam ser plenamente 
justificadas para capacitações não previstas no plano de capacitação, tais como 
alteração de legislação, mudança de tecnologia, eventos não divulgados antes. 
Aqui tudo tem que ser exceção e serão atendidos na medida da disponibilidade 
orçamentária do CFMV e poder discricionário de seus dirigentes, haja vista que 
os projetos do programa Ativamente tem prioridade sobre esses. 

 Formação de servidores: Programa de desenvolvimento de servidores por meio 
de graduações, pós-graduações, MBAs, mestrados e doutorados. 

Assim, o plano de capacitação não deve ser visto como uma peça única, mas como um 
dos 04 (quatro) projetos do programa ativamente. 

 

 

O Plano de Capacitação é o norteador a ser utilizado para o desenvolvimento 
profissional dos servidores do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV, permitindo-
lhes desempenhar com eficácia as competências institucionais em consonância com os 
princípios da Autarquia. 

Considerando a busca do setor público pela excelência e melhoria da qualidade dos 
serviços ofertados à sociedade, o Plano de Capacitação definirá os caminhos para as diversas 
ações que compõem o Programa Ativamente e seu cronograma de treinamentos e capacitações 
para o desenvolvimento profissional dos servidores, assim permitindo-lhes desempenhar com 
eficácia as competências em consonância com os objetivos estratégicos institucionais. 
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As ações de capacitação são pautadas e fundamentadas na gestão democrática e visam 
a promoção do desenvolvimento contínuo dos servidores, que são o ativo mais importe para 
qualquer organização, com foco na efetividade do alcance dos objetivos e metas deste CFMV. 

Importante notar que a lista de cursos, as ementas e o cronograma aparecerão em 
documento próprio. Isso porque trata-se de conteúdos dinâmicos que podem ser alterados ao 
longo do triênio sem impacto nas definições presentes no Plano de Capacitação. 

Apesar de já estar demonstrado na estrutura do programa Ativamente, ressalta-se 
que este plano não esgota todas as demandas por ações de treinamento e capacitação. As 
demais necessidades serão consideradas nos outros projetos do programa Ativamente. 
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OBJETIVO GERAL 
 

Definir, contratar e ofertar as ações de capacitação que serão disponibilizadas aos 
servidores para o Triênio 2021/2023, visando à aquisição e o aperfeiçoamento de competências 
pelos servidores da Autarquia, agregando valor a Instituição e facilitando o alcance de objetivos 
e metas do CFMV. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Contratar cursos voltados para o atingimento das metas do plano estratégico; 
 Capacitar os servidores em novos temas afeitos a gestão pública ou a áreas técnicas de 
atuação; 
 Aumentar a produtividade dos funcionários por meio do aperfeiçoamento de seus 
conhecimentos; 
 Dar conhecimento aos servidores das capacitações que serão ofertadas pela Instituição 
no triênio; 
 Contribuir para o desenvolvimento do servidor como profissional e cidadão. 

 

PÚBLICO ALVO 
A capacitação será direcionada aos servidores que atuam no Conselho Federal de 

Medicina Veterinária – CFMV.  

 

 RESULTADOS ESPERADOS 
 Maior qualificação dos servidores em nível técnico e gerencial; 
 Melhoria da qualidade dos serviços prestados; 
 Aumento da produtividade dos servidores; 
 Disponibilização de capacitação de forma continuada; 
 Priorização das capacitações a serem ofertadas em função das necessidades do CFMV; 
 Aumento do número de departamentos atendidos em demandas técnicas específicas; 

 

METAS  
 Ter cursos contratados até julho/2021; 
 Oferecer 60% dos cursos destinados a mais de 10 (dez) servidores até 06 (seis) meses 
após o término do processo licitatório. 

 

METODOLOGIA  

O plano de capacitação foi construído considerando 4 (quatro) elementos que 
deverão ser aplicadas às capacitações oferecidas: 

1. Levantamento e avaliação das necessidades; 

As necessidades de capacitação foram levantadas sob a ótica de observações 
técnicas após a última reestruturação do Quadro Funcional do CFMV, incluindo as solicitações 
das áreas de cunho puramente técnico, como a Área de Tecnologia da Informação, Setores de 
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Recursos Humanos, Contábil e Financeiro e Compras e Licitações cujas atribuições envolvem 
políticas e legislações específicas e nacionais. 

 Além das necessidades técnicas foram consideradas as necessidades 
Institucionais, ou seja, aquelas necessidades identificadas principalmente pelo Grupo Gestão de 
Pessoas e Planejamento Estratégico como primordiais para o alcance dos resultados da gestão 
do CFMV. 

Por fim, anualmente, os chefes de departamento devem revisitar as necessidades 
de sua equipe para propor um novo conjunto de cursos para o ano seguinte. Essa proposta deve 
ser feita até o dia 30/08 de cada ano. 

Após receber todos os pedidos, a equipe de gestão de pessoas irás analisar as 
necessidades individuais com as institucionais e montar a nova lista de cursos, que entrará na 
previsão orçamentária do ano seguinte, e, após aprovada pela Diretoria Executiva, integrará o 
plano de capacitação vigente. 

Cada lista de cursos e seu respectivo orçamento deverá ser anexada ao Plano de 
Capacitação e passará a integrar esse documento. 

 
2. Planejamento do Treinamento; 

Todo o planejamento será realizado levando em conta a possibilidade de cursos 
que não necessitam serem licitados, como cursos de escolas públicas. Para os cursos que 
necessitam ser licitados o planejamento segue todas as etapas previstas na Lei de Licitações e 
Contratos – Lei nº 8.666/1993. 

 

3. Execução dos Treinamentos; 

Após a contratação dos cursos, esses serão oferecidos conforme especificado no 
contrato de cada um. Ressaltamos que não é possível detalhar as condições de espaço e 
equipamentos pois esses podem variar de acordo com as características e especificidades de 
cada um. 

 
4. Avaliação/ Monitoramento dos Treinamentos.  

A avaliação é essencial para o aprimoramento das ações de capacitação, 
funcionando como balizador do planejamento e evidenciando os resultados referentes à 
aplicação das competências adquiridas em ações de capacitação para melhoria dos processos 
de trabalho.  

Toda avaliação é individual. Cabe ao Secretário Geral definir e gerenciar a equipe 
responsável pela definição de técnicas e ferramentas bem como avaliação dos resultados. 

A avaliação dos treinamentos / capacitações será executada utilizando-se dois (02) 
tipos de diagnósticos, obedecendo às seguintes etapas: 

 Avaliação de Reação - A avaliação de reação documenta o valor 
percebido pelo servidor treinando, mensurando seu grau de satisfação com o evento. 
Será feita no término de cada curso, através de formulário específico.  

 Avaliação da Aprendizagem e Impacto – acompanhamento pontual do 
servidor treinado, envolvendo o Gestor imediato e o Grupo Gestão de Pessoas 
(recomendado), com o objetivo de comprovar a aderência (ou não) do aprendizado, 
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inclusive se o investimento no referido servidor foi positivo. As avaliações poderão ser 
aplicadas por diferentes técnicas a depender das características do curso. 

 

REGRAS PARA APLICAÇÃO DO PLANO DE CAPACITAÇÃO 
 

 Para que o plano de capacitação possa ser mais claramente executado, necessário se faz 
observar as seguintes regras: 

1. Nesse projeto serão executados apenas os cursos / capacitações previstos no Plano de 
Capacitação. Cursos não previstos poderão encaixar-se nos outros projetos do programa 
Ativamente, desde que atendam seus requisitos. 

a. Cada projeto do Ativamente possui regras e requisitos próprios que deverão ser 
observados. 

2. Os cursos que farão parte da lista de ofertas do ano seguinte deverão ser encaminhados 
até 30/08 do ano corrente para que possam ser validados pela equipe de gestão de 
pessoas e constem no Plano Orçamentário do CFMV para o ano seguinte. 

3. A participação dos servidores nos programas de capacitação é considerada prioritária 
em relação a qualquer outra atividade desta Instituição, salvo ordem expressa de 
Diretor Executivo. 

4. Caberá ao gestor imediato primar pela priorização dos cursos por parte de seus 
subordinados, levando em conta a execução das suas atividades laborais. 

5. Todo servidor do CFMV que participar de cursos ofertados dentro do Plano de 
Capacitação possui o compromisso de multiplicar os novos conhecimentos dentro do 
quadro funcional da Autarquia, sempre que solicitado. 

6. Os ocupantes de cargos comissionados sem vínculo com o CFMV poderão ser indicados 
pela chefia imediata, sendo necessária a aprovação do nome pelo Presidente do CFMV. 
 

7. Para os cursos on-line: 
a. Os cursos on-line deverão ser realizados em horários ajustados com a o gestor 

imediato, de forma a não prejudicar os trabalhos da unidade tampouco a 
execução do curso. 

b. O servidor deverá realizar minimamente todos os cursos on-line para o qual foi 
indicado, dentro do prazo estipulado pelo Grupo Gestão de Pessoas. 

c. O gestor do departamento poderá solicitar que seu subordinado antecipe a 
realização do (s) curso (s), caso deseje, respeitando o tempo mínimo de 
execução do curso. 

d. Após a conclusão do curso, o servidor envolvido deverá encaminhar o 
certificado de conclusão juntamente com o formulário de avaliação de reação 
(devidamente preenchido), para o Grupo Gestão de Pessoas. 

e. Nas situações em que o servidor optar pela realização de cursos além do rol de 
indicações do gestor imediato, ficam ambos livres para negociações de acordo 
com as regras e disposição de tempo, desde que não haja ônus para o CFMV. 

8. Para cursos presenciais: 
a. Os cursos presenciais poderão ocorrer na sede do CFMV ou em local 

previamente determinado conforme o contrato e formato do curso. 
b. Na hipótese de realização de cursos fora das dependências do CFMV, e dentro 

do Distrito Federal, fica a Autarquia desobrigada de ações de deslocamento e 
reembolso da alimentação do treinando. 
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c. Na hipótese de realização de cursos fora das dependências do CFMV, em outros 
Estados, fica a Autarquia obrigada a fornecimento de passagens e demais custos 
relacionados ao deslocamento. 
 

d. Os treinamentos serão ofertados, preferencialmente, em horário de 
expediente. Contudo, na possibilidade da ultrapassagem deste, fica o CFMV 
desobrigado de quaisquer pagamentos de horas extraordinárias ou quaisquer 
outros tipos de indenizações / compensações; 

e. Quando houver impedimentos da participação do treinando no evento 
programado, deverá esse comunicar o fato (em forma escrita) ao gestor 
imediato e ao Grupo Gestão de Pessoas para providências cabíveis; 

f. A ausência do treinando no primeiro dia do curso enseja eliminação automática 
do evento, abrindo vaga para servidor constante da lista de espera, quando 
houver. 

g. O treinando deverá, obrigatoriamente, participar de no mínimo 75% (setenta e 
cinco por cento) da carga horária de cada módulo integrante do curso em 
realização.  

h. Quando o funcionário for impedido de participar do curso por motivos de 
trabalho, o chefe envolvido deverá apresentar expediente (memorando) ao 
Grupo Gestão de Pessoas com as devidas justificativas. Esse será analisado pela 
equipe que poderá discordar da justificativa do chefe da unidade. Nesse caso, a 
análise da justificativa e acatamento ou não deverá ficar por conta de um 
Diretor Executivo. 

i. As justificativas de ausência de treinamento deverão ser encaminhadas a 
Equipe de Gestão de Pessoas com antecedência de 03 (três) dias úteis do início 
do curso, salvo casos em que fique comprovada a impossibilidade da 
comunicação no prazo. 

j. A hipótese do não cumprimento dos 75% (setenta e cinco por cento) nos 
módulos de um determinado curso sem as devidas justificativas (atestados 
médicos, expedientes da chefia e outros) enseja a eliminação automática do 
participante do evento sendo que o referido fato será levado em consideração 
quanto à seleção para outros treinamentos e poderá ensejar em abertura de 
Processo Administrativo Disciplinar - PAD; 

k. Será considerado aprovado e terá direito ao certificado o servidor/participante 
que obtiver no mínimo nota 7.0 (sete) no processo avaliativo como um todo e 
que cumprir no mínimo, 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária total 
de cada módulo oferecido; 

 

ORÇAMENTO ESTIMADO GLOBAL 
O orçamento de capacitações depende de diferentes fatores, entre eles, a 

experiência do docente, quantitativo de treinandos, carga horária, conteúdo programático, 
público alvo e, até mesmo, as considerações de deslocamento e infraestrutura do evento. Como 
esse é um plano plurianual, o orçamento será aprovado anualmente e constará na lista de cursos 
a serem oferecidos. 

Nos valores estimados não estão incluídos os custos de passagens / hospedagens 
de facilitadores e/ou funcionários que participarão das capacitações fora de Brasília – DF. 
Importante ressaltar que a área de Recursos Humanos não medirá esforços para que os 
treinamentos e capacitações sejam feitas nas dependências da Autarquia (quando envolver 
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grande número de participantes – cursos “in company”), bem como nas proximidades de Brasília 
– DF. 

 

FORMULÁRIOS PARA AVALIAÇÃO DE CAPACITAÇÕES / TREINAMENTOS 

Os formulários de avaliação de capacitações / treinamentos deverão atender as 
necessidades específicas de cada curso e por isso não haverá um formulário padrão, mas cada 
curso terá seu próprio. 

Toda avaliação deverá considerar, entre outras coisas: 

o Qualidade do conteúdo e do professor 

o Ambiente físico 

o Material didático 

o Tempo de duração 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS: 

O presente Plano de Capacitação está previsto no Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários do CFMV, devendo ser apreciado e aprovado pela Diretoria Executiva da Autarquia. Sua 
aplicação será de acordo com as disposições orçamentárias aprovadas para tal finalidade, para 
o período determinado. 

 

Brasília, 17 de março de 2021 

 

 

Pollyanna Araújo de Alencar 
Assessora da presidência 

Mat CFMV:nº 0606 
 

 

 

Laura Gabriela Snitovsky 
Assessora da Presidência 

Mat CFMV nº 0611 
 
 

 

 

Carla Bueno Gonzalez Pena 
Analista de sistemas 

Mat CFMV nº 0411 


