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Reuniões (dia 20/02): registros do PPE e Plano Anual de Capacitação (2020)
1 mensagem
Joao Henrique Silva Luciano <jhsluc@ifce.edu.br>
18 de fevereiro de 2019 11:48
Para: docentes.pecem@listas.ifce.edu.br, administrativos.pecem@listas.ifce.edu.br, Vlademir Delfino Rocha
<vladerocha@ifce.edu.br>, Thomas de Oliveira Praxedes <thomas.praxedes@ifce.edu.br>, Fernando Henrique Costa
Saboia <fernando.saboia@ifce.edu.br>, Carlos David Pedrosa Pinheiro <carlos.pinheiro@ifce.edu.br>,
sabinoneto10@hotmail.com, Antonio Sabino de Paula Neto <antonio.neto@ifce.edu.br>, Everton Barbosa Nunes
<everton.nunes@ifce.edu.br>, Candida Salete Rodrigues Melo <candida@ifce.edu.br>, Jose Rogerio Maciel Ferreira
Filho <jose.filho@ifce.edu.br>, Sarah de Abreu Moreira <sarahmoreira@ifce.edu.br>, David Ciarlini Chagas Freitas
<david.ciarlini@ifce.edu.br>, Italo Jader Loiola Batista <italo.batista@ifce.edu.br>, Samuel Jo de Mesquita
<samuel.mesquita@ifce.edu.br>, Jonatha Rodrigues da Costa <jonatha.costa@ifce.edu.br>, Jean Jefferson Moraes da
Silva <jean.silva@ifce.edu.br>, Jean Silva <jean_jeffersom@yahoo.com.br>, Marcel Ribeiro Mendonça
<marcelribeiroceara@gmail.com>, Marijara Oliveira da Rocha <marijara.rocha@ifce.edu.br>, Alana Daise de Souza
Barbosa Monteiro <alana.monteiro@ifce.edu.br>, Gerlandia Santos Silva <gerlandia.santos@ifce.edu.br>, Ewerly Magna
de Sousa <ewerly.sousa@ifce.edu.br>, Marcia Maria Maciel de Melo Rocha <marcia.rocha@ifce.edu.br>, Thyago Rocha
de Oliveira <thyago.rocha@ifce.edu.br>, Lineusa Maria Carneiro de Oliveira Cruz <lineusa.maria@ifce.edu.br>, Rafael
Ferreira Alves de Assis <rafael.alves@ifce.edu.br>, Jocelio Nelson Queiroz Barros <jocelio.nelson@ifce.edu.br>, Jose
Wilson Oliveira da Silva <wilson.silva@ifce.edu.br>
Cc: Henrique Luciano <jhsluc@gmail.com>
Prezados colegas.
Como previsto em nosso Cronograma de Reuniões Ordinárias, venho lembrá-los da Reunião para registro das
atividades do PPE (Plano de Permanência e Êxito), que ocorrerá no próximo dia 20 (quarta-feira), às 09;45h, no
laboratório de informática 1 (bloco A). Reitero que tal reunião envolverá todos os servidores do campus
(administrativos e docentes), uma vez que as Medidas de Intervenção que compõem o plano guardam relação
com todos os setores da instituição.
Além desse momento, convido todos os interessados em participar do Plano Anual de Capacitação (PAC 2020) a
comparecerem à sala de reuniões, às 13:15h, para a realização de reunião na qual serão levantadas pela CLM
(Comissão de Levantamento e Monitoramento) todas as demandas por capacitação que possam ser previstas
para 2020, desde congressos a cursos de pós-graduação. Lembro-lhes que a participação dos servidores em ações
de capacitação e qualificação pode ocorrer através da concessão de:
- Horário Especial de Estudante (estudante do ensino fundamental, médio, superior, compreendendo a graduação e
pós-graduação);
- Licença Capacitação (licença remunerada por até três meses para participar de ação de capacitação presencial ou
a distância);
- Afastamento parcial (afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em
programa de pós-graduação);
- Afastamento Integral (afastar-se do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, para participar em
programa de pós-graduação)
- Afastamento de Servidores em Eventos de Curta Duração (carga horária inferior a cento e oitenta horas,
compreendendo, estágios, seminários, congressos e afins);
- Liberação durante o expediente (para participar de cursos de curta duração ou palestras.
- Incentivo financeiro (participação em eventos e cursos de capacitação)
Na ocasião, serão avaliadas quais dessas ações podem ser aplicadas pelo campus e quais são atribuídas a
docentes ou a técnicos administrativos.
Bom dia a todos.
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