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APRESENTAÇÃO  

O Plano Anual de Capacitação compreende a definição da metodologia de capacitação a 

ser implementada no IPREV PBA, constituindo-se, assim, em documento de orientação 

interna. O planejamento apresentado neste documento embasará a elaboração do 

Relatório de Execução do Plano, no qual serão descritas as ações de capacitação 

efetivamente realizadas e os resultados alcançados.  

O Plano é uma ferramenta utilizada para otimizar o desenvolvimento dos membros do 

IPREV e de uma forma geral, dos segurados do Instituto, previsto  no Manual Pró-

Gestão.  

OBJETIVOS  

O Plano Anual de Capacitação tem por objetivos:  

 Geral: delimitar as demandas de capacitação voltadas a aprimorar o desempenho 

profissional dos servidores do IPREV PBA, contribuindo para o alcance dos 

objetivos institucionais.  

 Específicos: orientar o planejamento, a execução e a avaliação de ações de 

capacitação no IPREV PBA 

 Embasar a elaboração do Relatório Anual de Capacitação.  

 

JUSTIFICATIVA 

 A capacitação permanente dos servidores do IPREV PBA se justifica tendo em vista o 

cumprimento das orientações da Secretaria de Previdência, através do seu Programa 

Pró-Gestão RPPS e dos normativos que regem a previdência própria, incentivando e 

apoiando o servidor em suas iniciativas de capacitação voltadas para o desenvolvimento 



das competências institucionais e individuais; assegurando o acesso dos servidores a 

eventos de capacitação interna ou externamente ao seu local de trabalho; promovendo a 

capacitação gerencial do servidor e sua qualificação para o exercício de suas atividades;  

incentivando e apoiando as iniciativas de capacitação promovidas pela própria 

Prefeitura, Câmara e IPREV PBA mediante o aproveitamento de habilidades e 

conhecimentos de servidores.  

PÚBLICO-ALVO 

Membros do IPREV, extensivo aos servidores públicos que demonstrarem interesse. 

O cenário reativo refere-se às carências que já estão presentes, gerando uma ação 

corretiva, como a necessidade de certificação e/ou renovação de certificação dos 

membros.  O cenário prospectivo antecipa-se aos problemas e acontecimentos, pois se 

refere ao atingimento de objetivos e metas futuros, numa postura proativa. O 

levantamento de necessidades de capacitação realizado em 2020 no IPREV PBA buscou 

considerar tanto o cenário reativo quanto o prospectivo, fundamentado principalmente 

em requisitos definidos na legislação federal, em especial a Lei Federal nº 9717/98. 

DA CAPACITAÇÃO 

Processo permanente e deliberado de aprendizagem, com o propósito de contribuir para 

o desenvolvimento de competências institucionais por meio do desenvolvimento de 

competências individuais; bem como prover os membros das exigências legais 

necessárias para exercício das funções. O processo de capacitação dos membros do 

IPREV PBA ocorrerá a partir qualificação, melhorando, aprimorando as competências 

acerca das diversas matérias concernentes ao RPPS, através de Lives, Palestras, 

Seminários, Congressos, etc. Devido à pandemia e ao isolamento social que ainda 

persiste em 2021, estas participações serão realizadas, principalmente on line. 

A Diretora Presidente do Instituto informará e indicará aos membros os eventos 

disponíveis e recolherá os certificados por participação, caso haja. Estes certificados 

serão arquivados junto a pasta pessoal dos membros e encaminhado à SPREV, caso 

necessário. 

Os presenciais serão agendados com antecedência e cautela e serão ministrados, em 

especial, pelos próprios membros, numa ação de solidariedade e ajuda mútua. 



O Instagram do IPREV, assim que criado, ainda orientará quanto aos vídeos, lives e 

conteúdos para acesso dos servidores em geral. 

DEMANDAS DE CAPACITAÇÃO 2021 

Apresentam-se abaixo as demandas programadas para 2021 com datas definidas e a 

definir: 

Curso de Capacitação oferecido pela Aliança Assessoria e Consultoria 

Atuarial/Mensurar Investimentos preparatório para Certificação CPA-10 e/ou 

CGRPPS 

Data ainda a ser definida 

Membros, em especial aos membros do Conselho Fiscal 

Preparatório para Certificação – APIMEC – CGRPPS 

Preparar os membros às Certificações APIMEC – CGRPPS e CPA-10 – ANBIMA 

Realização de 11 a 15 de janeiro de 2021 – Das 18:30 às 21:00h 

Revista RPPS do Brasil 

Membros, em especial aos membros do Comitê de Investimentos e Diretora Financeira. 

Seminário On line: “Temas Relevantes do Direito Previdenciário”   

Realização 21 e 22 de janeiro de 2021 – 06 horas 

- APROVAÇÃO PGE 

Membros do IPREV  

“Meus aprendizados com a previdência complementar”  

Tema Previdência Complementar 

Realização: 03/02/2021  

Revista RPPS do Brasil 

Membros, em especial aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal 



Censo on line e prova de vida com reconhecimento facial – live 

Dia 10/02/2021 – às 15:00h – RPPS do Brasil 

Membros, em especial aos membros da Diretoria e Conselho Fiscal 

 

Os Regimes Próprios e sua Gestão 

Dia 10 de fevereiro – Das 14:00 às 16:00 horas – TV ABIPEM 

Membros do RPPS 

Participação dos membros em cursos, lives, seminários on line e caso, possível 
presenciais, reuniões informativas entre os membros acerca de alguma 
novidade legislativa, sem data definida, acontecendo à medida dos 
agendamentos das instituições. 

 

 OBSERVAÇÃO: No exercício de 2021, as cautelas serão 

necessárias em decorrência do isolamento social que persiste. 

Desta forma, não estão neste cronograma, sendo realizados a 

medida das possibilidades e segurança, cursos, palestras, 

seminários presenciais. 

A oferta on line tem aumentado consideravelmente e serão disponibilizados e orientados 

pela Diretora Presidente, conforme forem acontecendo.  

A página do Instituto, http://www.iprevpba.mg.gov.br/, ainda apresenta um link de 

acesso à Escola Virtual do Governo Federal, com disponibilidade de vários cursos que 

poderão ser realizados pelos membros do IPREV PBA e por todos os servidores. Este 

link será melhor divulgado quando da criação do Instagram do Instituto. 

IPREV PBA 

04 de janeiro de 2021. 

Anna Paula Cardoso Ribeiro Araújo 

Diretora Presidente 

http://www.iprevpba.mg.gov.br/
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