Estabelece a política de formação, capacitação e
titulação dos funcionários docentes e técnicoadministrativos da Fundação Instituto Nacional de
Telecomunicações

Art. 1.º A Política de Formação, Capacitação e Titulação dos Funcionários Docentes e
Técnico-administrativos da Fundação Instituto Nacional de Telecomunicações - Finatel, tem
por objetivo o desenvolvimento dos recursos humanos, considerando os interesses e objetivos
de desenvolvimento institucionais, o ambiente organizacional, a valorização das relações
interpessoais, a integração e o bem-estar dos servidores e a inter-relação entre
desenvolvimento pessoal, profissional e institucional, bem como garantir a completa execução
das políticas de ensino, pesquisa, extensão e reponsabilidade social da instituição.
Art. 2.º A política referida neste instrumento normativo deve ser considerada na
elaboração, desenvolvimento e execução de todos os Programas, Projetos e Planos específicos
voltados ao desenvolvimento de recursos humanos da instituição.
Art. 3.º Os Programas, Projetos e Planos voltados ao desenvolvimento de recursos
humanos deverão considerar as especificidades das carreiras existentes na instituição e
propiciar o desenvolvimento do quadro de funcionários da Finatel, por meio de ações que
visem:
I – ao seu desenvolvimento permanente;
II – à melhoria da eficiência, da eficácia e da qualidade dos serviços prestados ao
público interno e externo;
III – à adequação das competências, habilidades e atitudes requeridas para atendimento
aos objetivos da instituição e preparar profissionais para suprir as necessidades de áreas
deficitárias e que apresentem dificuldade de contratação.
Art. 4.º Os Programas, Projetos e Planos voltados ao desenvolvimento de recursos
humanos da instituição deverão:
I – considerar a ampla divulgação das oportunidades de formação, capacitação e
titulação, o gerenciamento das ações decorrentes e a racionalização e efetividade dos
investimentos em capacitação;
II – apoiar e fomentar a participação dos funcionários em atividades voltadas ao
desenvolvimento de competências específicas às funções desempenhadas, mas também para a
sua formação integral, contemplando as dimensões humana, social, cultural e técnica.
Art. 5.º As ações desenvolvidas nos Programas, Projetos e Planos criados para
atendimento aos processos de formação, capacitação e titulação deverão considerar as
demandas institucionais quanto aos níveis de formação profissional necessários para cada área
de atuação, os indicadores institucionais definidos para o desenvolvimento institucional
planejados e o nível de especialização necessária para cada área de interesse.
Art. 6.º O Centro de Recursos Humanos desenvolverá anualmente as ações de
formação, capacitação e titulação, considerando, minimamente, as seguintes questões:
I – demandas institucionais, de acordo com o Plano de Desenvolvimento Institucional
do Inatel;
II – demandas específicas das áreas;
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III – análise de desempenho dos funcionários docentes e técnico administrativos;
IV – análise das atribuições dos cargos e carreiras da Finatel;
V – inserção de inovações conceituais, metodológicas e tecnológicas nas diversas áreas
de atuação.
Art. 7.º Deverão ser consideradas as seguintes linhas de formação, capacitação e
titulação:
I – Geral: ações voltadas a capacitação profissional e pessoal dos funcionários visando a
conscientização sobre seu papel no desenvolvimento institucional;
II – Educação formal: visa ao desenvolvimento integral dos funcionários, desde a
alfabetização até a pós-graduação;
III – Formação multidisciplinar: ações de capacitação visando tornar viáveis atividades
relacionadas e desenvolvidas em mais de uma área ou ambiente;
IV – Específicas: ações de capacitação — humana, social, cultural, técnica e científica
—, para o desempenho de atividades vinculadas ao ambiente, ao cargo, à área ou a projetos
específicos;
V – Titulação: ações de formação específica em programas de pós-graduação lato e
stricto sensu que atendam aos requisitos necessários para o desenvolvimento de atividades
voltadas à docência, pesquisa, desenvolvimento, inovação e gestão.
Art. 8.º É considerada para efeito desta política a participação dos funcionários em
atividades como:
I – Cursos de Educação formal, nos níveis técnico, graduação, pós-graduação lato e
stricto sensu;
II - Pós-doutorado;
III – Estágios profissionais, grupos de estudos ou trabalho, cooperação técnica,
intercâmbios internos e externos;
IV – Treinamento em serviço (on the job) e mentoria (mentoring);
V – Encontros, simpósios e congressos;
VI – Jornadas e semanas científicas;
VII – Cursos de curta duração;
VIII – Feiras e visitas técnicas;
IX – Oficinas, palestras, workshops;
X – Outros.
Art. 9.º O Centro de Recursos Humanos será a responsável pela coordenação,
planejamento, controle e avaliação das ações de formação, capacitação e titulação, mesmo
quando realizadas pela própria instituição ou por outras instituições.
Art. 10. Para a consecução dos objetivos desta política, o Centro de Recursos Humanos
poderá propor parcerias com outras instituições de reconhecida competência na formação de
recursos humanos, através de convênios, intercâmbios ou contratos.
Art. 11. Anualmente, o Centro de Recursos Humanos realizará levantamento das
necessidades de desenvolvimento dos funcionários docentes e técnico-administrativos, tendo
como base as metas e previsões de formação, capacitação e titulação necessárias para atender
aos objetivos institucionais, bem como o orçamento anual aprovado pela Finatel.
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§ 1.º As demandas institucionais que surgirem no decorrer de cada ano e que não
estejam incluídas no plano anual, serão analisadas pelo Centro de Recursos Humanos.
§ 2.º Todas as ações decorrentes dos Programas, Projetos e Planos deverão ser definidas
previamente em orçamento específico, para cada ação a ser desenvolvida, e aprovadas pela
Direção do Inatel.
Art. 12. A participação dos funcionários docentes e técnico administrativos nas
atividades planejadas pela instituição, relacionadas à formação, capacitação e titulação, terá a
liberação acordada entre o Centro de Recursos Humanos e a área solicitante, que deverão
estabelecer, quando necessário, os procedimentos de reposição da carga horária relativas a
atividades específicas dentro de plano de trabalho.
Parágrafo único. Caso o funcionário docente ou técnico administrativo solicite, por
vontade própria, a participação em uma atividade de formação, capacitação ou titulação, não
prevista institucionalmente para o seu desenvolvimento, a área solicitante, consultado o
Centro de Recursos Humanos, poderá liberar a participação do funcionário, definindo
previamente se haverá ou não a compensação do horário de trabalho.
Art. 13. Para a realização dos cursos o Centro de Recursos Humanos poderá contar com
outros funcionários, de reconhecida competência na área específica, para atuarem como
responsáveis pelas atividades voltadas a capacitação profissional.
Aprovado pelo Conselho Diretor da Finatel, em 09 de agosto de 2018.
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