
  

 

 

 

 

 
 
RESOLUÇÃO Nº 11/2022  
 
Normatiza a Política de formação e aperfeiçoamento dos servidores da FMP.  
 
O Presidente do Conselho da Faculdade Municipal de Palhoça – CONFAP, no uso de 
suas atribuições, considerando a deliberação e aprovação do Conselho em reunião 
no dia 19 de setembro de 2022, e  
 

CONSIDERANDO a necessidade de adoção de diretrizes para nortear as ações de 
formação e aperfeiçoamento dos servidores da FMP; 

 
CONSIDERANDO a necessidade de fomentar e viabilizar o aperfeiçoamento dos 
serviços prestados pelos servidores, bem como a produção e a disseminação de 
conhecimentos, visando o crescimento institucional da FMP; 
 

CONSIDERANDO o disposto na Política de Gestão, conforme o PDI (2018/2023).  
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 096 de 15 de Dezembro de 2010.  
 

CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nº 276, de 06 de Agosto de 2019. 
 

R E S O L V E: 
 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art. 1º Fica instituída a Política de formação e aperfeiçoamento dos servidores da FMP 
que obedecerá ao disposto nesta Resolução. 

 

CAPÍTULO II 

DAS DEFINIÇÕES 

Art. 2º Para fins desta Resolução, considera-se: 

I – formação: processo de desenvolvimento de um conjunto de conhecimentos e 
habilidades específicos a um determinado campo de atividade profissional; 

II – aperfeiçoamento: processo de desenvolvimento profissional contínuo e de 
competências estratégicas e essenciais para a melhoria dos serviços prestados à FMP. 
 
III – competência: conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao 
desempenho das funções dos servidores, visando ao alcance dos objetivos e metas 
definidos no PDI da FMP; 

 

 

CAPÍTULO III 



  

DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS DA POLÍTICA DE FORMAÇÃO E 
APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA FMP 
 
Art. 3º A Política de formação e aperfeiçoamento dos servidores da FMP, atende aos 
seguintes princípios: 
 

I – formação e aperfeiçoamento como processos de educação permanente 
fundamentados em valores éticos, para atender as demandas da FMP;  

II. integração permanente da Política de Formação com o desenvolvimento institucional, 
conforme especificado no PDI;  

III – responsabilidade compartilhada entre o servidor e gestão da FMP; 

IV – educação voltada para a formação do servidor como agente de inovação e 
aperfeiçoamento institucional da FMP;  

Art. 4º A Política de formação e aperfeiçoamento dos servidores da FMP tem os 
seguintes objetivos: 

I – orientar as ações de formação e aperfeiçoamento de servidores no âmbito da FMP; 

II – estabelecer parâmetros para nortear a atuação técnico-pedagógica; 

III – intensificar a oferta e potencializar a qualidade das ações de educação para o 
cumprimento da missão, alcance da visão e execução da estratégia da FMP, conforme 
o PDI; 

IV – fomentar programas e projetos que fortaleçam a formação e aperfeiçoamento dos 
servidores da FMP; 

V – estimular a participação contínua dos servidores nas ações de formação; 

VI – propiciar a democratização das informações e a difusão do conhecimento 
produzido na FMP; 

VII – promover o intercâmbio técnico, científico, administrativo e o estreitamento dos 
vínculos entre os diversos segmentos da FMP; 

VIII – avaliar sistematicamente os resultados das ações de formação e aperfeiçoamento 
dos servidores; 

IX – aperfeiçoar os serviços prestados à comunidade acadêmica. 

CAPÍTULO IV 

DA FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIDORES DA FMP 

Art. 5º A formação e o aperfeiçoamento dos servidores da FMP terão caráter 
permanente, desde o ingresso na FMP e ao longo da vida funcional. 

Art. 6º A formação e o aperfeiçoamento dos servidores da FMP serão desenvolvidos na 
seguinte modalidade: 

I – formação continuada. 

§ 1º A formação continuada refere-se ao desenvolvimento das competências 
necessárias ao longo da vida funcional do servidor.  



  

CAPÍTULO V 

DA AVALIAÇÃO  

Art. 7º. As ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser avaliadas, sempre que 
possível, pelos órgãos gestores da FMP, orientando novas tomadas de decisões e 
observada a especificidade da ação formativa, em quatro dimensões: reação, 
aprendizagem, aplicação e resultado. 

§ 1º A avaliação de reação tem como objetivo diagnosticar as impressões dos 
servidores sobre as ações formativas com relação a conteúdo, instrutores, recursos 
educacionais, ambiente, instalações e outros. 

§ 2º A avaliação de aprendizagem tem como objetivo examinar se os servidores 
absorveram os conhecimentos e aperfeiçoaram as habilidades e as atitudes. 

§ 3º A avaliação de aplicação tem como objetivo identificar se os servidores estão 
utilizando na atividade laboral os conhecimentos, as habilidades e as atitudes 
decorrentes da ação formativa. 

§ 4º A avaliação de resultado tem como objetivo analisar se a ação formativa contribuiu 
para o alcance da estratégia. 

Art. 8º As ações de formação e aperfeiçoamento deverão ser oferecidas, 
preferencialmente, durante a jornada de trabalho do servidor. 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 9º. A gestão da FMP, por meio da Direção Acadêmica, enviará à Direção 
Administrativa e às coordenações, no mês de fevereiro de cada ano, o planejamento 
sobre as formações do ano em curso, para fins de acompanhamento e coordenação. 

Art. 10 Esta resolução entra em vigor na data de sua aprovação.  
 
Palhoça, 19 de setembro de 2022.  
 
 

Professor MSc. Fábio Henrique Pereira 
Presidente da Faculdade Municipal de Palhoça 


