
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DESCRITA 
NO PDP

NOME DO SERVIDOR  SIAPE
TIPO DE 
DESPESA

AÇÃO DE DESENVOLVIMENTO PERÍODO
CARGA 

HORÁRIA
TOTAL

Adquirir e ampliar capacidade teórico-analítica para 
avaliar políticas públicas, que permita monitorar e 
avaliar as já implementadas ou propor a 
formulação e implementação de novas mais 
eficazes, bem como a correção no formato das 
políticas já existentes.

Alba Maria Pinho de Carvalho 293998

Contratação 
interna: 

Gratif. Enc. 
Curso ou 
Concurso

Coordenação - Mestrado Profissional em 
Avaliação de Políticas Públicas (MPAPP)

Dias 01, 02, 08, 09, 15, 
22, 23 e 29 de junho 2022, 

de 16h às 18h
16h R$ 944,48

Adquirir e ampliar conhecimentos em gestão de 
IES, a fim de obter visão abrangente sobre a Contratação 
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IES, a fim de obter visão abrangente sobre a 
educação superior, no âmbito nacional e 
internacional, com base no emprego de 
procedimentos e estratégias científicas, bem como 
desenvolvendo a produção científica e a inovação 
tecnológica.

Wagner Bandeira Andriola 1165653 

Contratação 
interna: 

Gratif. Enc. 
Curso ou 
Concurso

Coordenação - Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior (POLEDUC)

03, 04, 05 e 06
 de maio de 2022

16h R$ 944,48

Instrutoria em curso de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento (Compreensão Leitora em 

Língua Inglesa)
32h R$ 3.463,68

Elaboração de material didático 16h R$ 1.133,60

Adquirir e ampliar conhecimentos em gestão de 
IES, a fim de obter visão abrangente sobre a 
educação superior, no âmbito nacional e 
internacional, com base no emprego de 
procedimentos e estratégias científicas, bem como 
desenvolvendo a produção científica e a inovação 
tecnológica.

Wagner Bandeira Andriola 1165653 

Contratação 
interna: 

Gratif. Enc. 
Curso ou 
Concurso

Coordenação - Mestrado Profissional em 
Políticas Públicas e Gestão da Educação 

Superior (POLEDUC)

01, 02, 08 e 09 de 
junho de 2022

16h R$ 944,48

Adquirir competência comunicativa em língua 
inglesa através do desenvolvimento integrado das 
três habilidades linguísticas (escutar, falar e ler), de 
forma a contribuir para o processo de 
internacionalização da UFC.

Valdemir Pereira de Queiroz Neto        3998365

Contratação 
interna: 

Gratif. Enc. 
Curso ou 
Concurso

Dias 06, 13, 20 e 27 de abril, 04, 
11, 18 e 25 de maio;

 01, 08, 15, 22 e 29 de junho; 06, 
07, 13 de julho,
 de 16 às 18h.



Instrutoria em curso de desenvolvimento e 
aperfeiçoamento (Edição de planilhas: níveis 

básico e intermediário)
40h R$ 3.680,00

Elaboração de material didático 20h R$ 1.204,40

R$ 12.315,12TOTAL

Observação: Esse relatório reúne dados das ações de desenvolvimeto consolidadas no mês. Informamos que algumas atividades iniciam em um mês, mas são consolidadas no mês subsequente devido a sua carga horária.                                  Valor hora-aula 
regulamentado pela Portaria nº 2025/PROGEP/UFC, de 14 de maio de 2018.

Ampliar habilidades no uso de suíte de escritório 
para criação e edição de textos, planilhas e 
apresentações, de forma eficaz, nos diversos 
contextos de trabalho.

Ciro Regis Lima Teixeira 2416093

Contratação 
interna: 

Gratif. Enc. 
Curso ou 
Concurso

Dias 4, 6, 8, 11, 13, 15, 
18, 20, 22 e 25 de julho, 

de 8h às 12h


