
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 1, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2020.

Alterada pela Instrução de Serviço nº 2, de 21 de agosto de 2020

Regulamenta a educação a distância no âmbito do Ministério Público
Federal.

A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE PESSOAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO

FEDERAL,  no  uso  de  suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pelo  art.  1º,  da  Portaria

SG/MPF nº 240, de 27 de fevereiro de 2014, e:

Considerando a necessidade de promover o contínuo desenvolvimento pessoal

e profissional dos integrantes do Ministério Público Federal, propiciando melhores condições

para o desempenho de suas atribuições,  vinculadas aos resultados observáveis alinhados à

estratégia institucional;

Considerando a necessidade de aprimoramento dos mecanismos instrucionais

de aprendizagem, das ferramentas de gestão do conhecimento e da complementariedade das

ações previstas nas trilhas de aprendizagem do Ministério Público Federal;

Considerando que a educação a distância visa proporcionar o reconhecimento

do capital humano, a promoção da gestão do conhecimento e o fortalecimento da Educação

Corporativa;

Considerando a Política de Gestão de Pessoas e a Política de Qualidade de

Vida no Trabalho, resolve:

Art. 1º Regulamentar a modalidade de educação a distância e os procedimentos

referentes  ao uso do Ambiente Virtual  de Aprendizagem (AVA) no âmbito do Ministério

Público Federal.

Parágrafo único. A educação a distância tem como público-alvo membros e

servidores do Ministério Público Federal.

CAPÍTULO I
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DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art.  2º Para efeito desta Instrução de Serviço,  considerar-se-ão os seguintes

conceitos:

I - AVA (Ambiente Virtual de Aprendizagem) - ambiente educacional mediado

por tecnologia da informação e comunicação, com atividades a distância;

II - educação a distância – é o processo de ensino-aprendizagem mediado por

tecnologias  educacionais  síncronas  (chats,  sala  de  conversação  online,  videochamada)  ou

assíncronas (e-mail, videoaulas, fóruns), com ou sem tutoria;

III - conteudista – profissional, conhecedor do tema do curso, responsável pela

elaboração do conteúdo e dos objetos de aprendizagem em linguagem adequada a ambientes

virtuais;

IV - revisor ortográfico – responsável pela revisão ortográfica do curso;

V  -  desenhista  de  interface  –  profissional  responsável  pela  inserção  do

conteúdo no AVA;

VI - desenhista gráfico – profissional responsável por criar e produzir imagens,

infográficos, animações entre outros, em meio digital;

VII - tutor – profissional responsável por conduzir as atividades discentes no

AVA, que  incluem,  dentre  outras,  o  esclarecimento  de dúvidas  e  a  atribuição  de  notas  a

atividades que requerem correção humana, mediação em fóruns e atividades;

VIII  -  orientador  pedagógico  – profissional  responsável  pela  elaboração  do

projeto pedagógico, revisão do conteúdo e atividades descritas no art. 10; e

IX - coordenador pedagógico – profissional responsável pelo acompanhamento

dos cursos a distância.

Parágrafo único. A atuação dos profissionais elencados nos incisos de III a VIII

nas ações de educação a distância estará condicionada, primordialmente, a processo seletivo e

comprovação dos requisitos e critérios firmados em edital.

Art. 3º São objetivos da educação a distância:

I  -  possibilitar  a  aprendizagem dos  membros  e  servidores,  contemplando  a

capilaridade nacional do Ministério Público Federal;

II - incentivar o desenvolvimento contínuo profissional e pessoal dos membros

e servidores em consonância com os objetivos do MPF;

III - contribuir para a implementação do processo de Gestão do Conhecimento,

de forma a melhorar a eficiência, eficácia e a efetividade dos processos realizados no MPF.



IV  -  facilitar  a  interação,  síncrona  ou  assíncrona,  entre  pessoas  que  se

encontram em locais distintos por meio de materiais didáticos em diversos formatos; e

V - proporcionar ações de capacitação a custos reduzidos, de forma a suprir as

necessidades de ações de aprendizagem para o desenvolvimento das lacunas de competências

diagnosticadas nos processos avaliativos e em outras ferramentas.

CAPÍTULO II

DAS COMPETÊNCIAS

SEÇÃO I

DA ÁREA RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Art. 4º Cabe à área de educação a distância:

I  -  planejar,  acompanhar,  coordenar  e  executar  as  ações  de  capacitação  a

distância na plataforma EaD do MPF;

II  -  selecionar  os  profissionais  elencados  no  art.  2º  deste  regulamento,

observando o limite de horas da Gratificação por Encargo de Curso e Concurso - GECC, para

atuar na elaboração e execução de cursos ofertados na plataforma EaD do MPF;

III  -  controlar  o  orçamento  dos cursos a  distância  no âmbito  do Ministério

Público Federal;

IV - elaborar e aprimorar, com observância do princípio da eficiência, normas

técnicas referentes a sua atuação;

V - emitir declaração para os servidores que optaram por receber pontos do

programa de reconhecimento; e

VI -  auxiliar  a  área  de  gestão  de pessoas  na realização  do diagnóstico  das

necessidades  de  treinamento  e  na  elaboração  do  plano  estratégico  de  capacitação  para

membros e servidores do Ministério Público Federal.

SEÇÃO II

DO CONTEUDISTA

Art. 5º Compete ao conteudista:

I  -  elaborar  o  texto  base  do  curso,  com  os  objetos  de  aprendizagem,  em

linguagem adequada a ambientes virtuais;



II - ceder os direitos autorais do curso para uso pelo Ministério Público Federal

e instituições conveniadas;

III  -  responsabilizar-se pela  atualização,  adequação às  normas estabelecidas

pela EaD do MPF e correção do conteúdo (incluindo exercícios de aprendizagem) do curso

pelo período de 1 (um) ano a partir de sua homologação, sem ônus para o MPF;

IV - dirimir, quando solicitado, dúvidas referentes ao conteúdo elaborado;

V - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e

VI - candidatar-se a conteudista conforme orientações e requisitos constantes

em edital de seleção.

Parágrafo  único.  Quando  houver  necessidade  de  atualização/adequação  de

conteúdo, após o período de 1 (um) ano, o conteudista poderá receber, a título de GECC,  o

número de horas correspondente a 30% da carga horária do curso.

SEÇÃO III

DO REVISOR ORTOGRÁFICO

Art. 6º - Cabe ao revisor ortográfico:

I - revisar, seguindo a norma culta da língua portuguesa, o material entregue

pela área de educação a distância do MPF;

II - formatar o material entregue seguindo as orientações da área de educação a

distância;

III - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e

IV  -  candidatar-se  a  revisor  ortográfico  conforme  orientações  e  requisitos

constantes em edital de seleção.

SEÇÃO IV

DO DESENHISTA DE INTERFACE

Art. 7º Cabe ao desenhista de interface:

I - planejar e executar o desenho de interface do curso, conforme diretrizes da

área de educação a distância do MPF;

II - criar o curso no AVA;

III - configurar os valores avaliativos das atividades;



IV - ceder os direitos autorais do curso para uso do Ministério Público Federal

e de instituições conveniadas;

V - testar todas as atividades avaliativas do curso antes de submetê-lo à área de

educação a distância;

VI - responsabilizar-se pelos ajustes do curso na plataforma após a revisão do

desenho;

VII - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e

VIII - candidatar-se a desenhista de interface conforme orientações e requisitos

constantes em edital de seleção.

SEÇÃO V

DO DESENHISTA GRÁFICO

Art. 8º Cabe ao desenhista gráfico:

I - criar identidade visual para a plataforma de educação a distância do MPF,

bem como para os cursos e materiais a serem disponibilizados;

II - ceder os direitos autorais do curso para uso do Ministério Público Federal e

de instituições conveniadas;

III - responsabilizar-se pelos ajustes na plataforma após a revisão do desenho;

IV - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e

VI  -  candidatar-se  a  desenhista  gráfico  conforme  orientações  e  requisitos

constantes em edital de seleção.

SEÇÃO VI

DO TUTOR

Art. 9º Compete ao tutor:

I - postar as atividades (fóruns, estudos de caso e similares) do curso para seu

grupo de alunos;

II - orientar e prestar assistência aos alunos durante a execução do curso;

III - identificar e enviar mensagem aos alunos que não estejam acessando o

curso;

IV - divulgar eventuais comunicados, avisos e alertas nos fóruns e por e-mail;



V - monitorar e incentivar a participação dos alunos;

VI - responder dúvidas dos alunos em até 24 horas e atribuir notas em até 48

horas;

VII - retirar relatórios no início de cada módulo, de modo a identificar alunos

com atividades pendentes e notificá-los por e-mail quanto ao cumprimento dos prazos;

VIII - apresentar feedbacks aos alunos e à coordenação pedagógica,  quando

requerido;

IX - estimular os alunos a realizar avaliação de reação;

X - encerrar o lançamento das notas em até três dias úteis após o término do

curso à área de educação a distância;

XI - o tutor será responsável por revisar, em primeira instância, as notas dos

alunos que apresentarem recurso ao resultado final do curso;

XII  -  resolver,  inclusive  após  o  período  do  curso,  qualquer  pendência  em

relação ao aproveitamento do aluno;

XIII - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e

XIV -  candidatar-se  a  tutor  conforme orientações  e  requisitos  do  edital  de

seleção a ser publicado pela área de educação a distância.

SEÇÃO VII

DO ORIENTADOR PEDAGÓGICO

Art. 10. Cabe ao Orientador Pedagógico:

I - elaborar o projeto pedagógico do curso, conforme orientações da área de

educação a distância;

II - selecionar o conteudista e os tutores do curso de acordo com os candidatos

cadastrados no edital de seleção publicado pela área de educação a distância;

III - analisar e validar o conteúdo elaborado pelo conteudista;

IV - definir o valor das atividades avaliativas entre questionários, fóruns, etc,

totalizando 100 pontos;

V  -  acompanhar  o  curso  na  plataforma  durante  sua  execução,  podendo

substituir o tutor, conforme orientações da área de educação a distância;

VI - seguir as orientações e o cronograma propostos pela área de educação a

distância, respeitando os prazos; e



VII - candidatar-se a orientador pedagógico conforme orientações e requisitos

do edital de seleção a ser publicado pela área de educação a distância.

Parágrafo  Único  -  as  atividades  descritas  nos  itens  de  I  a  V  desse  artigo

poderão ser realizadas pelo Coordenador Pedagógico.

SEÇÃO VIII

DO COORDENADOR PEDAGÓGICO

Art. 11. Cabe ao Coordenador Pedagógico:

I  -  elaborar  o  projeto  básico  do  curso,  conforme  orientações  da  área

demandante;

II - selecionar os profissionais que atuarão nos cursos a distância da plataforma

EaD do MPF;

III - analisar e validar o conteúdo elaborado pelo conteudista, após revisão da

área demandante;

IV - definir o valor das atividades avaliativas entre questionários, fóruns, etc,

totalizando 100 pontos;

V - acompanhar  a realização do curso na plataforma, designando substitutos

quando necessário; e

VI  -  cuidar  do  processo  do  curso  desde  a  concepção  até  a  finalização,

encaminhando para as áreas responsáveis.

Parágrafo Único - As atividades descritas nesse artigo poderão ser delegadas ao

Orientador Pedagógico, quando for o caso.

SEÇÃO IX

DO ALUNO

Art. 12. Caberá ao aluno:

I  -  participar  ativamente  de  todas  as  atividades  do  curso,  colaborando  nos

fóruns interativos;

II - ler as instruções iniciais do curso, constantes da ficha técnica e participar

dos fóruns de apresentação;

III - acessar o AVA preferencialmente no horário de trabalho;

IV - alcançar o mínimo de setenta e cinco por cento de aproveitamento nas

atividades do curso e 75% de presença, quando for o caso; e



V  -   observar  o  contido  na  Portaria  que  regulamenta  o  Programa  de

Treinamento, Desenvolvimento e Educação do Ministério Público da União.

Parágrafo único – As horas de estudo realizadas pelo aluno fora de sua jornada

de trabalho não serão computadas como horas trabalhadas.

Art. 13. O aluno que for reprovado por aproveitamento insatisfatório ou por

desistência sofrerá as sanções previstas na Portaria que regulamenta o Programa de Educação

Corporativa do Ministério Público da União.

CAPÍTULO III

DOS CURSOS

SEÇÃO I

DOS CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO

Art. 14. A produção de cursos na modalidade a distância será proveniente:

I - do Planejamento Estratégico Institucional;

II - do Plano Estratégico de Capacitação;

III - da necessidade de complementariedade das trilhas de aprendizagem;

IV  -  das  lacunas  de  competências  verificadas  a  partir  do  diagnóstico  de

processos avaliativos e de outras ferramentas de coleta de dados;

V  -  da  necessidade  de  capacitação  referentes  a  novas  metodologias  ou  a

recursos tecnológicos inseridos no ambiente organizacional;

VI - dos projetos estratégicos; e

VII - do interesse da Administração.

§1° Os cursos solicitados, conforme os incisos anteriores, serão analisados pela

equipe responsável pela educação a distância para estabelecimento de prioridades e seleção

dos cursos a serem efetivamente produzidos e executados, de acordo com a disponibilidade

orçamentária e diretrizes deste Regulamento.

§2° A reedição de cursos está condicionada à sua prévia inclusão no Plano

Estratégico de Capacitação ou aprovação da área de capacitação.

SEÇÃO II

DO PROJETO BÁSICO



Art. 15. O projeto básico do curso deverá ser elaborado pela área de educação a

distância com as informações obtidas da área demandante ou do Projeto Pedagógico.

§1° O projeto básico será realizado antes do início do curso e servirá de base

para sua autorização e produção.

§2° Durante a fase de elaboração do projeto básico, deve-se definir a equipe de

produção e execução do curso. A seleção dos profissionais observará os seguintes critérios, de

acordo com a ordem prioritária abaixo:

a) seleção realizada por meio de edital;

b) cadastro no Banco de Talentos;

c) formação ou experiência profissional na área do curso;

d) avaliação recebida pela atuação em cursos anteriores; e

e) indicação pela área demandante.

SEÇÃO III

DA CARGA HORÁRIA

Art.  16.  A carga  horária  dos  cursos  será  definida  pela  área  de  educação  a

distância durante a elaboração do projeto básico e constará do certificado do aluno, sendo

utilizada para calcular os honorários dos profissionais na produção e execução dos cursos.

§ 1º - A carga horária do curso será definida em laudas, sendo que 1 lauda

equivale a 1250 caracteres, excluídos os espaços.

§  2º  -  Uma  hora-aula  equivale  ao  total  de  2  a  5  laudas,  a  depender  da

ocorrência e da quantidade de eventuais atividades complementares.

§  3º  Uma hora-aula  de  videoaula  equivale  a  20  minutos  de  vídeo editado.

(Redação dada pela Instrução de Serviço nº 2, de 21 de agosto de 2020)

SEÇÃO VIII

DA REVISÃO

Art.  17. A revisão dos cursos compreende as seguintes etapas,  devidamente

inseridas no processo de produção dos cursos:

I - revisão de conteúdo – revisão feita pela área demandante quanto à correção

e adequação do conteúdo;
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II  -  revisão  do conteúdo  para  reedições  de  cursos  – realizada  pelo  próprio

conteudista,  ou  por  pessoa  designada  pela  área  de  educação  a  distância,  por  ocasião  da

reedição de curso, com vistas a atualizar o conteúdo, quando necessário;

III - revisão ortográfica – realizada por profissional devidamente capacitado,

com vistas à correção quanto às regras gramaticais vigentes;

IV  -  revisão  do  desenho  de  interface  –  realizada  pela  área  de  educação  a

distância.

Parágrafo Único – a revisão de que trata o inciso II poderá ser submetida à área

demandante, para aprovação.

Art. 18. Em todas as etapas de elaboração dos cursos, poderá ser solicitado o

apoio da área de comunicação social e da área de tecnologia da informação e comunicação,

em matérias de suas competências.

CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19. Os profissionais elencados no art. 2º serão avaliados pela equipe da

educação a distância e pelos participantes da ação de capacitação, por meio de instrumentos

próprios, e poderão ser substituídos a qualquer tempo em decorrência de mau desempenho.

Art. 20. Os profissionais elencados no art. 2º poderão ser contratados de outro

órgão da Administração Pública Federal ou, ainda, ser objeto de contratação externa, a critério

da Administração.

Art. 21. Antes da abertura do processo de inscrição,  deverão ser divulgadas

informações referentes ao curso para convidar os possíveis participantes a se inscreverem pelo

sistema eletrônico.

§  1°  Os  participantes  indicados  pela  área  demandante  terão  prioridade  na

inscrição.

§ 2° Ao inscrever-se,  o servidor assinará termo em que declarará não estar

impedido de participar de treinamento, em consonância com a legislação vigente.

§ 3º O profissional que atuar como conteudista, revisor ortográfico, assistente,

desenhista  de  interface,  desenhista  gráfico,  tutor  ou  orientador  pedagógico  do  curso  não

poderá ser aluno desse mesmo curso. (Redação dada pela Instrução de Serviço nº 2, de 21 de

agosto de 2020).

Art.  22.  Para a abertura de um curso em EaD é necessário a estimativa  de

público-alvo de, no mínimo, 100 alunos.
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Parágrafo  único.  A  ação  de  capacitação  a  distância  somente  será

disponibilizada,  caso  a  turma  tenha  50  participantes  inscritos  e  autorizados  pela  chefia

imediata.

Art. 23. Aplicar-se-ão a este normativo os critérios estabelecidos na Portaria

que regulamenta o Programa de Treinamento,  Desenvolvimento e Educação do Ministério

Público da União e da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC.

Parágrafo Único – Os profissionais elencados no art. 2º poderão dispensar o

recebimento da GECC para acumular pontos no programa de reconhecimento por resultados -

Programa Motivação, conforme estabelecido em regulamentação específica.

Art. 24. As dúvidas e os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário-Geral

do MPF.

Art. 25. Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

CLÁUDIA ROQUE

Este  texto  não  substitui  o  publicado  no  DMPF-e,  Brasília,  DF,  3  mar.  2020.  Caderno
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