
MINISTÉRIO DA SAÚDE
   FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE

PORTARIA NR. 275, DE 12 DE MARÇO DE 2008

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE -
FUNASA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Decreto nr. 4.727, de
2003, combinado com a Portaria nr. 1.766, de 2003, do Ministério da Saúde,

Considerando o que estabelece a Política e as Diretrizes para o
Desenvolvimento de Pessoal instituídas pelo Decreto nr. 5.707, de 23 de fevereiro de
2006, que obriga todos os órgãos e entidades da administração pública federal direta,
autárquica e fundacional,

Considerando o que dispõe a Portaria nr. 208/MP, de julho de 2006, que
estabelece que os órgãos e entidades devem elaborar o respectivo Plano Anual de
Capacitação – PAC,

Considerando o processo de elaboração do Plano Anual de Capacitação que
envolveu os dirigentes das Uorg/Presi na definição dos critérios de priorização das
ações a serem fortalecidas ou qualificadas por meio da capacitação dos servidores;
RESOLVE:

                                ART. 1º APROVAR o PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO-PAC da
Funasa para o exercício de 2008.

ART. 2º O Plano será financiado com recursos da capacitação (Programa:
0016 - Ação: 4572 - PTRES: 005008) quando se tratar de servidores do quadro de
pessoal da Funasa. Quando se tratar de eventos que envolvam profissionais sem vínculo
efetivo com a Funasa, desde que atuem diretamente na sua missão institucional, as
capacitações serão financiadas por outras fontes de recursos.

                                        ART. 3º A execução do Plano é de responsabilidade de cada uma das Uorg a
quem se destina a qualificação, sob a Coordenação da Coder/Cgerh, responsável
também por consolidar as informações no Relatório de Execução do PAC.

ART. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

                                                                       FRANCISCO DANILO BASTOS
FORTE



APRESENTAÇÃO

A Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, instituída pelo Decreto
nº5.707, de 23 de fevereiro de 2006, tem como uma de suas finalidades
promover a melhoria da qualidade dos serviços públicos prestados aos
cidadãos, a partir do desenvolvimento permanente do servidor público e a
adequação das competências requeridas dos servidores aos objetivos das
instituições.

O Plano Anual de Capacitação – PAC constitui um instrumento das diretrizes
da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal, e conforma as demandas
de capacitação dos servidores e demais profissionais que atuam para o
cumprimento da missão de uma instituição.

A Funasa promoveu, no período de outubro de 2007 a fevereiro de 2008, a
elaboração do seu Plano Anual de Capacitação para este ano, priorizando as
necessidades identificadas nas ações e serviços desenvolvidos em cada
unidade organizacional, em função de suas competências regimentais, em
conformidade com o que estabelece a Norma Orientadora de Capacitação –
NOC/2007, aprovada pela Portaria nº 238, de 21 de março de 2007, BS 12, de
23 de março de 2007.

O PAC 2008 tem como princípio contribuir para o fortalecimento da missão
institucional, buscando promover o desenvolvimento das competências
individuais orientadas nas competências institucionais requeridas para o
alcance dos resultados esperados no Plano Plurianual da Funasa.

I - ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO

Com base na avaliação da execução do Plano Anual de Capacitação dos
últimos três meses, observou-se que, em média, apenas 49% da meta
programada foi alcançada. Diante desse fato, buscou-se desenvolver uma
metodologia de elaboração do PAC baseada em critérios relacionados às
necessidades observadas pelos gestores, em função das competências
regimentais de cada Unidade Organizacional - Uorg, de modo que o Plano
conformasse as ações prioritárias de capacitação, observada a limitação
orçamentária destinada a essa finalidade na Funasa.

O processo de elaboração iniciou-se pelo levantamento das necessidades de
capacitação das Coordenações Regionais, tendo sido apresentado por 24
(vinte e quatro) Coordenações.  Visando subsidiar a elaboração do PAC, esse
material foi então submetido às áreas de referência de cada setor na
Presidência da Funasa para análise e definição das ações prioritárias para
consolidação do PAC.



Buscando fortalecer a participação de todos os dirigentes na Presidência na
etapa de elaboração do PAC, foram realizadas três reuniões de consolidação
do Plano com os Coordenadores das Uorg, nas quais foram discutidos os
critérios de priorização das capacitações para 2008 e a responsabilidade de
cada unidade na consolidação e implementação do Plano.

A construção do Plano de Capacitação envolveu, então, as seguintes etapas:

- Encaminhamento às Unidades da Presidência e às Coordenações Regionais
da Funasa do formulário Levantamento de Necessidades de Capacitação -
LNC, com a finalidade de conhecer o aporte teórico/operacional necessário ao
desenvolvimento e melhoria do desempenho funcional e institucional, em
sintonia com a missão da Entidade.

- Consolidação em cada Uorg a partir de critérios de priorização baseados nas
demandas dos serviços executados pela Funasa.

- Análise em reuniões de planejamento com os gerentes das Uorg da
Presidência das demandas dos serviços que exigiam a intervenção por
intermédio da qualificação de pessoas;

- Consolidação final do PAC com as ações de capacitação priorizadas pelas
Uorg dos Departamentos da Presidência;

- Encaminhamento do Plano para aprovação final e publicação.

O PAC 2008 contempla, além das prioridades recomendadas pela Política
Nacional de Desenvolvimento de Pessoal fixadas pelo Governo Federal,
mediante o Decreto nº 5.707, de 2006, aquelas estabelecidas pela Direção da
Funasa, sintetizadas a seguir:

a) formação, atualização e aperfeiçoamento;

b) formação e atualização gerenciais permanentes;

c) integração/ambientação;

d) desenvolvimento tecnológico e operacional;

e) pós-graduação.

As ações consolidadas no PAC 2008 têm como objetivos:

- promover a melhoria da eficiência, eficácia e qualidade das ações executadas
pela Funasa a partir da qualificação dos servidores, do corpo gerencial da
Funasa e demais profissionais que atuam para o cumprimento da missão
institucional;

- possibilitar a troca de experiências, ampliação do conhecimento,
fundamentação das práticas dos trabalhos executados pela Funasa;

- valorizar os servidores por meio da sua capacitação permanente e adequação
às novas competências exigidas no exercício da sua função na Funasa e aos
novos perfis requeridos no setor público.



II - METAS

O presente Plano tem como meta promover 26.251 participações em eventos
de capacitação aos servidores e profissionais com outros vínculos que atuam
na Missão da Funasa, no âmbito das Unidades da Presidência e Coordenações
Regionais, nesta compreendidos os Distritos Sanitários Especiais Indígenas -
Dsei e suas subunidades, assim como os profissionais das equipes
multidisciplinares, Agentes Indígenas de Saúde - AIS, Agentes Indígenas de
Saneamento - AISAN e demais servidores do Subsistema de Saúde Indígena
do SUS.

Dentre as ações definidas no PAC serão priorizadas aquelas destinadas à melhoria da
qualidade das ações/serviços de competência da Funasa.

Para consolidar as capacitações evitando o seu isolamento no âmbito da área
demandante, de modo a facilitar o acesso dos servidores e outros profissionais aos
eventos e o monitoramento dos processos de qualificação, o Plano foi consolidado nos
seguintes eixos: Administração, Planejamento, Educação em Saúde, Engenharia de
Saúde Pública, Informação e Controle Interno.

Eixo Temático Quantidade de
Eventos

Total de
Participações em

eventos

1. ADMINISTRAÇÃO 76 9.544

2. ENGENHARIA DE SAÚDE PÚBLICA 20 689

3. SAÚDE INDÍGENA 31 12.022

4. PLANEJAMENTO 17 1.849

5. INFORMAÇÃO 37 1.644

6. EDUCAÇÃO EM SAÚDE 5 200

7. CONTROLE INTERNO 18 303

TOTAL 204 26.251

III – IMPLEMENTAÇÃO

A Coder/Cgerh estabelecerá estratégias de implementação do PAC, de comum
acordo com as Uorg da Presidência e Coordenações Regionais, visando
garantir a racionalização e a efetividade dos investimentos com capacitação.

A execução do Plano Anual de Capacitação - PAC se dará por meio da
atuação compartilhada das Uorg que compõem a Funasa, sob a coordenação
da Coder/Cgerh, que promoverá a implementação das ações priorizadas no
PAC e apoiará as Uorg da Presidência e as Coordenações Regionais em sua
execução.

Sempre que possível, será dado prioridade à execução dos eventos por meio
da atuação de instrutores internos, de modo a favorecer maior adequação dos
conteúdos ao contexto da Funasa. Outra medida a ser adotada nessa



perspectiva é a negociação com as instituições de ensino, preferencialmente
do Governo Federal,  para a programação de cursos específicos para a
Funasa.

IV – METODOLOGIA

Assim como na elaboração do PAC, a CODER pretende promover uma
discussão com todas as Uorg da Funasa voltada para a construção coletiva de
uma metodologia para os processos de capacitação, sejam eles realizados por
meio de cursos, oficinas, seminários, encontros, sustentada em princípios
pedagógicos voltados para a integração ensino-serviço, teoria-prática, aluno-
instrutor.

Um processo pedagógico que contemple as dimensões de aprendizagem:
saber conhecer, saber fazer, saber conviver e saber ser, sintetizando uma
educação que prepara o trabalhador e, consequentemente, a instituição para
os desafios futuros, em um mundo do trabalho dinâmico, em constante e
acelerada transformação.

Outra estratégia para consolidação desse processo se dará a partir da
constituição de uma rede de instrutores internos e sua preparação pedagógica
para conduzir os eventos de capacitação de maneira a promover a
aprendizagem mediatizada pela realidade do serviço.

V - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

Para acompanhamento da execução do PAC serão adotados os relatórios
mensais de capacitação, supervisões periódicas, fiscalização e auditorias.

Na execução do PAC será observado o cronograma previsto em cada ação,
contudo, as estratégias de implementação podem também ser definidas na
ordem de priorização das ações, assim como a disponibilidade orçamentária.

A avaliação envolverá dois momentos distintos e complementares,
compreendendo a avaliação do processo e do resultado ou impacto da
capacitação.  A avaliação do processo de capacitação se dará a partir do
acompanhamento passo-a-passo da execução das metas estabelecidas no
Plano; a de resultado ou de impacto ocorrerá por meio da aplicação de
avaliação de desempenho dos servidores qualificados e da avaliação do
desempenho institucional. Isto exigirá um esforço dos dirigentes da Funasa, e
uma atuação integrada, especialmente das áreas de recursos humanos e de
planejamento.

VI - CONCLUSÃO

Na versão final do PAC/2008 que submetemos à apreciação superior foram
contempladas todas as áreas da Funasa. Contudo, com a participação dos
dirigentes das Uorg/Presi, foram definidas as ações prioritárias no bojo das
propostas apresentadas pelas Coordenações Regionais, face ao limitador



orçamentário que impede que todas as demandas de capacitação da Funasa
sejam atendidas no decorrer de um só ano.
Um PAC exeqüível, isso foi o que se buscou estabelecer para 2008,
priorizando as capacitações que mais atendem às necessidades e interesses
da instituição, na visão dos gestores de cada Uorg na Presidência.
A Coder/Cgerh pretende, ao longo da implantação do PAC/2008, promover
discussões junto às Core para que estas instâncias também participem desse
esforço de priorizar as ações do Plano para 2009, a partir da análise da
situação de cada ação/serviço executado no âmbito da Core, que estão a exigir
a qualificação de pessoal.
O PAC 2008 constitui, então, o resultado do esforço das Uorg em promover a
melhoria da qualidade das ações prestadas pela Funasa à população
brasileira. Sua  proposição e aprovação conformam a primeira etapa de um
processo que deve materializar-se na fase de sua implantação e consolidar-se
na atuação dos servidores e outros profissionais que contribuem para o
cumprimento da missão institucional.

 Equipe da Coder

Brasília, 10 de Março de 2008.

DANIELA MARIA VIANA COIMBRA
Coordenadora de Seleção e Desenvolvimento de Recursos Humanos

1. Aprovo.

2. Encaminho ao Senhor Diretor de Administração com vistas ao
encaminhamento para decisão do Senhor Presidente da Funasa, de acordo
com a Norma Orientadora de Capacitação, aprovada pela Portaria nº 238, de
21 de março de 2007, publicada no BS nº 12 de 23 de março de 2007.

Brasília, 11 de  Março de 2008.

ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JÚNIOR
Coordenador-Geral de Recursos Humanos

NOTA DO SETOR DE PUBLICAÇÃO:

Da página 08 à página 21 consta o PLANO DE CAPACITAÇÃO, anexo da Portaria nr.
275, de 12.03.2008, divulgado na forma impressa deste Boletim de Serviço.

Este texto não substitui o publicado no BS Nº 11 de  14/03/2008, p.3.


