
Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Resumida

necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Capacitar o servidor com conhecimentos para realizar auditoria na gestão de 
pessoas 2 auditoria e controle auditoria ead

Capacitar os servidores quanto as formas de aplicação de sanções administrativas 
em empresas participantes de Licitações e Contratos com a UTFPR 30 auditoria e controle correição presencial

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Aplicação de Sanções, Alterações 
Contratuais, Penalidades e Aditivos/Supressão de Obras de Engenharia 30 auditoria e controle correição ead atividade correcional - visão geral

Qualificar servidores para atuar como membros de comissões de Processo 
Administrativo Disciplinar 84 auditoria e controle processo administrativo 

disciplinar ead provas no processo administrativo disciplinar

Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...) 30 básico e comunicação redação oficial ead

Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...) 4 básico e comunicação redação oficial ead

Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...) 15 básico e comunicação redação oficial ead

Atualizar e ampliar o conhecimento específico inerente às diversas áreas de 
atuação técnico-administrativa no âmbito institucional. 300 básico e comunicação rotinas administrativas ead

Capacitar o servidor com conhecimentos e habilidades específicas, para melhor 
desempenho de atividades desenvolvidas na função de assessoria executiva 1 básico e comunicação assessoria ead

Capacitar os Chefes de Gabinetes e Assessores para o bom desempenho de suas 
funções 10 básico e comunicação assessoria ead

Capacitar os servidores com conhecimentos e práticas atuais de comunicação e 
desenvolvimento de conteúdo em mídias sociais e comunicação interna 15 básico e comunicação cerimonial e eventos ead

Capacitar os servidores para a gestão e o atendimento em bibliotecas. 15 básico e comunicação atendimento ao público ead

Capacitar os servidores para aquisição e ampliação dos conhecimentos para a 
melhoria do atendimento ao público nos diversos setores da Universidade 15 básico e comunicação atendimento ao público ead

Capacitar os servidores, em consonância como a Política de Internacionalização da 
UTFPR, para o conhecimento e uso de outros idiomas. 50 básico e comunicação idiomas ead

Conhecer as etapas, normas e regras de protocolo e de etiqueta para o 
planejamento, realização e condução eventos institucionais e solenidades 15 básico e comunicação cerimonial e eventos ead

Demonstrar domínio vocal para uso em diferentes situações de fala para públicos, 
eventos e mídias 14 básico e comunicação oratória ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Redação científica em inglês/espanhol 90 básico e comunicação redação científica ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema educação e 
direito ambiental 90 básico e comunicação legislação básica geral ead

Redigir documentos de Projetos de Captação de Recursos, Termos de Cooperação, 
Convênios, Tratados e Parcerias 20 básico e comunicação redação oficial ead

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de assessoria de comunicação e seus 
respectivos instrumentos de trabalho para dar maior visibilidade à UTFPR 25 dados, informação e 

conhecimento publicidade e jornalismo ead

Aprimorar conhecimentos em novas técnicas na área de matemática, análise 
matemática, matemática aplicada e probabilidade estatística 20 dados, informação e 

conhecimento análise estatística ead

Atuar com arquivamento, identificação dos tipos documentais, compreensão do 
contexto de produção e de instrumentos de gestão de documentos 30 dados, informação e 

conhecimento gestão documental ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Capacitação voltada a gestão, manipulação e consultas em banco de dados MySQL, 
utilizando em grande parte dos sistemas locais da UTFPR 3 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Capacitar e aperfeiçoar conhecimentos e técnicas de manuseio de equipamentos 
fotográficos e edição de imagens 14 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Capacitar e aperfeiçoar os servidores para a edição e elaboração de materiais 
digitais de divulgação e comunicação 30 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Capacitar e aprimorar conhecimentos para o uso de softwares e inovações na base 
de dados das bibliotecas 20 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Capacitar o servidor na área de programação na linguagem Python, linguagem 
utilizada pelo portal da UTFPR (Plone) 3 dados, informação e 

conhecimento métodos quantitativos ead

Capacitar o servidor para dimensionar e montar sistemas de som em auditórios, 
salas de aula, laboratórios e ambientes externos no câmpus. 1 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Capacitar o servidor para operar mesas de som e fazer os ajustes necessários nos 
equipamentos para obter nitidez e fidelidade de som. 1 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Capacitar os servidores com conhecimento em ferramentas e frameworks para 
desenvolvimento. 20 dados, informação e 

conhecimento gerenciamento de redes ead

Capacitar os servidores com conhecimento na área de data science. 20 dados, informação e 
conhecimento ciência de dados ead

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para Processos Internos: 
Marketing Internacional 2 dados, informação e 

conhecimento publicidade e jornalismo presencial

Capacitar os servidores para a administração de banco de dados 10 dados, informação e 
conhecimento gestão da informação ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental, 

sistema eletrônico de informações - sei! usar

Capacitar os servidores para a gestão em Rádio Web 50 dados, informação e 
conhecimento publicidade e jornalismo ead

Capacitar os servidores para conhecer e aplicar as normativas relacionadas a 
segurança documental 3 dados, informação e 

conhecimento gestão documental ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

Capacitar os servidores para formação de Repositório de Processos 30 dados, informação e 
conhecimento gestão documental ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

Capacitar os servidores sobre instrução processual 150 dados, informação e 
conhecimento gestão documental ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

Capacitar para o uso das novas tecnologias de desenho, design, artes e fotografias, 
linguagem gráfica, aplicativos de imagens e relacionados 50 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Capacitar servidores para elaboração de notícias e matérias referentes à instituição 
com vistas à comunicação e divulgação das ações realizadas 25 dados, informação e 

conhecimento publicidade e jornalismo ead

Operar sistemas informatizados de controle e gestão de acervos bibliográficos e 
automatização de bibliotecas. 15 dados, informação e 

conhecimento gestão documental ead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

Organizar, secretariar e auxiliar setores diretivos da administração pública 10 dados, informação e 
conhecimento secretariado ead

Orientar e realizar gestão da inovação, da propriedade intelectual, das patentes e 
direitos autorais 100 dados, informação e 

conhecimento direito autoral ead noções gerais de direitos autorais

Propiciar domínio de técnicas e procedimentos de edição de imagens e/ou 
audiovisual para o desenvolvimento de produtos de divulgação institucional 25 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre Métodos de 
Pesquisa Quantitativa e Qualitativa 90 dados, informação e 

conhecimento análise estatística ead
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Geoprocessamento aplicado ao planejamento urbano 90 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Métodos estatísticos em economia evolucionária 90 dados, informação e 

conhecimento análise estatística ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre "Análise de Dados e Ciência de 
Dados (Business Inteligence (BI), Big Data, DW, Indicadores etc.)" 3 dados, informação e 

conhecimento ciência de dados ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Elaboração de Quantitativos, 
Planilhas e Orçamentos de Engenharia 5 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos básicos e avançados dos softwares de 
edição de texto e planilhas 30 dados, informação e 

conhecimento ferramentas ead

Utilizar ferramentas e técnicas digitais para edição, digitação, formatação, 
planilhas, apresentações, edição de vídeos e imagens 300 dados, informação e 

conhecimento audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

Ampliar conhecimentos em linguística, letras e artes para atividades docentes 50 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Ampliar conhecimentos em Tecnologia educacional para atividades docentes 50 docência sistemas acadêmicos ead

Aperfeiçoar o atendimento às demandas de inclusão de alunos com deficiência 
e/ou altas habilidades, que necessitam de atendimento especial. 15 docência gestão acadêmica ead

Atualizar e ampliar conhecimentos em educação corporativa para a 
implementação, execução e oferta de ações de desenvolvimento 30 docência gestão acadêmica ead

Atualizar e ampliar o conhecimento específico inerente às diversas áreas de 
atuação docente no âmbito institucional 500 docência gestão acadêmica ead

Atuar em atividades de tutoria (presencial e EAD) 50 docência facilitadores ead formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para coordenar cursos 
on-line

Capacitar docentes para desenvolvimento de projetos pedagógicos de cursos. 160 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar docentes para uso do sistema Plataforma Brasil 60 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar docentes quanto aos desafios e condicionantes de transferência de 
tecnologia no Brasil 2 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar o servidor na editoração científica LaTeX para realização de trabalhos e 
orientação de monografias 50 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento em tecnologia 
voltada às áreas de linguagem e de comunicação 50 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar o servidor para promover a reestruturação curricular de cursos de 
graduação, aplicando metodologias inovadoras no âmbito educacional. 30 docência gestão acadêmica ead

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para processos de 
mobilidade de servidores e estudantes 2 docência gestão acadêmica presencial

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para Processos Internos: 
Recepção de Estrangeiros 2 docência gestão acadêmica presencial

Capacitar os servidores docentes, visando o aprimoramento de conhecimentos 
relacionados à metodologias de ensino e dificuldades de aprendizagem 200 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar os servidores docentes, visando o aprimoramento dos conhecimentos na 
área de Ensino de Ciência e Tecnologia 20 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Capacitar os servidores e atualizar seus conhecimentos em metodologias em 
Gestão Escolar. 5 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar os servidores em Gestão de P&D 50 docência gestão acadêmica ead

Capacitar os servidores em Metodologia Científica 50 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar os servidores na produção de Recursos Educacionais Abertos. 150 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar os servidores no uso de Lousas Digitais 100 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar os servidores no uso e produção de aplicativos Educacionais 150 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar os servidores sobre a avaliação educacional da aprendizagem, bem como 
a construção de recursos avaliativos. 15 docência gestão acadêmica ead

Capacitar servidores no uso dos Sistemas Corporativos da UTFPR 10 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar servidores para aprimoramento dos conhecimentos técnicos sobre os 
processos legais e as estratégias de atuação na área de educação especial. 15 docência gestão acadêmica ead

Capacitar servidores para atuação na EAD e no E-learning 600 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores para atuação nas atividades de tutoria 300 docência facilitadores ead formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para coordenar cursos 
on-line

Capacitar servidores para oferta de cursos de extensão EaD: organização, 
metodologia, oferta, avaliação 150 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores para utilização do sistema acadêmico de pós-graduação 60 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar servidores quanto a atuação para Design Instrucional. 150 docência elaboração de conteúdo 
desenho instrucional ead desenho instrucional, formação de conteudistas para cursos virtuais - módulo 1

Capacitar servidores quanto ao desenvolvimento de objetos de aprendizagem 150 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores quanto ao uso de metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem 300 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores sobre Educação Aberta 300 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores sobre gestão e avaliação de cursos EaD 150 docência gestão acadêmica ead

Capacitar servidores sobre Mediação pedagógica com TICs 300 docência gestão acadêmica ead

Capacitar servidores sobre MOOCs, como desenvolver 300 docência sistemas acadêmicos ead

Capacitar servidores sobre o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem 300 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Capacitar servidores sobre produção de video-aulas 600 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Capacitar servidores sobre tendências e cenários na educação técnica, tecnológica 
e no ensino superior 300 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Conhecer e gerir diferentes situações cotidianas em sala de aula, dificuldades e 
transtornos de aprendizagem 100 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Conhecer e utilizar ambiente virtual de aprendizagem para o ensino e oferta de 
disciplinas 200 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Conhecer e utilizar ferramentas tecnológicas para a educação e o ensino 100 docência sistemas acadêmicos ead

Conhecer e utilizar novas tecnologias da informação e comunicação na educação. 15 docência gestão acadêmica ead

Desenvolver competências a partir de lacunas de desempenho identificadas nas 
avaliações individuais dos docentes. 100 docência gestão acadêmica ead

Desenvolver projetos inovadores de caráter internacional no ensino de graduação. 30 docência didática e prática de ensino presencial

Fortalecer a inserção da UTFPR no contexto das Redes de Universidades 
Internacionais 1 docência gestão acadêmica presencial

Gerir os programas relacionados à assistência estudantil a fim de garantir a 
permanência e o desenvolvimento do estudante na universidade. 20 docência gestão acadêmica ead

Instrumentalizar docentes para a avaliação e o acompanhamento da aprendizagem 200 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Instrumentalizar docentes para elaboração de plano de ensino, construção de 
currículo, matriz curricular, design de cursos e disciplinas e organização 100 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Instrumentalizar docentes para lidar com dificuldades e transtornos de 
aprendizagem 200 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Instrumentalizar os docentes com o conhecimento sobre formas de extensão 
universitária 30 docência gestão acadêmica ead

Instrumentalizar os servidores com o conhecimento de diferentes metodologias 
ativas para utilização em ambiente organizacional. 160 docência gestão acadêmica ead

Produzir material didático em diferentes suportes 15 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Internacionalização da Educação Superior 90 docência gestão acadêmica ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre processo de ensino-
aprendizagem 200 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Proporcionar aos servidores o acompanhamento de tendências e avanços 
tecnológicos no âmbito da gestão acadêmica 50 docência gestão acadêmica ead

Proporcionar intercâmbio de conhecimento científico na área da comunicação, 
linguagem e alinhar ações de Comunicação entre as Universidades Federais 20 docência gestão acadêmica ead

Realizar estudos estatísticos como análise de variância, correlação e análise de 
dados para avaliar os resultados do programa de auxilio estudantil. 15 docência gestão acadêmica ead

Viabilizar visitas técnicas para aprendizado, atualização e discussão de ações 
inovadores na área de EA/ EaD / Educação híbrida 12 docência didática e prática de ensino ead formação de facilitadores de aprendizagem

Ampliar o conhecimento de conceitos, práticas e comportamentos que promovam 
a ética, o exercício da cidadania e o respeito ao usuário 100 ética, cidadania, diversidade e 

acessibilidade ética pública ead ética e serviço público



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Resumida

necessidade servidores macro micro Modalidade da 
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Atualização dos servidores para o tema de Acessibilidade, voltado à 
conscientização, compreensão, aplicação e avaliação de sistemas de informação. 5 ética, cidadania, diversidade e 

acessibilidade pessoas com deficiência ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

Capacitar os servidores em Ética em Pesquisa 50 ética, cidadania, diversidade e 
acessibilidade ética pública ead ética e serviço público

Capacitar os servidores em Tecnologias Digitais Assistivas 50 ética, cidadania, diversidade e 
acessibilidade pessoas com deficiência ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

Capacitar os servidores para a participação em Comissões de Heteroidentificação 60 ética, cidadania, diversidade e 
acessibilidade direitos humanos ead

cidadania e direitos humanos, direitos humanos: uma declaração universal, 
educação em direitos humanos, gestão de conselhos de direitos humanos, 
promoção dos direitos da população em situação de rua

Capacitar os servidores para a participação em Comitê de Ética e sobre pesquisas 
com seres humanos. 15 ética, cidadania, diversidade e 

acessibilidade ética pública ead ética e serviço público

Capacitar os servidores para promoção de acessibilidade, atendimento, inclusão e 
educação de pessoas com deficiência 30 ética, cidadania, diversidade e 

acessibilidade pessoas com deficiência ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

Capacitar os servidores para uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS) em 
diferentes níveis de complexidade 50 ética, cidadania, diversidade e 

acessibilidade libras ead introdução à libras

Aprimorar o conhecimento dos servidores técnicos e docentes sobre a Lei 8.112/90 
e as normativas que regulam suas carreiras no serviço público federal 90 gestão de pessoas legislação de gp ead

Capacitar a área de gestão de pessoas para levantamento de necessidades de 
desenvolvimento dos servidores 20 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Capacitar e atualizar os servidores da área de gestão de pessoas para a 
operacionalização do SIAPE e SIGEPE 20 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Capacitar e atualizar os servidores da área de gestão de pessoas para a 
operacionalização dos módulos SIPEC e sistemas DW 20 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Capacitar o servidor com conhecimentos acerca da legislação de estágio Lei 11.788
/2008 (Lei de Estágios). 15 gestão de pessoas legislação de gp ead

Capacitar os profissionais para o trabalho em equipes e para o desenvolvimento de 
equipes eficientes e eficazes no alcance dos objetivos institucionai 15 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Capacitar os servidores da área de gestão de pessoas com conhecimentos sobre 
previdência dos servidores públicos federais 25 gestão de pessoas legislação de gp ead

Capacitar os servidores em SEFIP e E-SOCIAL 5 gestão de pessoas ferramentas de gp presencial

Capacitar os servidores para a operação o sistema SIAPE - Cadastro e Folha de 
Pagamento 15 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Capacitar os servidores para realização de Diagnóstico organizacional, pesquisa de 
clima, tabulação de dados, análise de resultados 20 gestão de pessoas clima organizacional ead

Capacitar para a gestão de incubadoras e de pessoas 70 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Capacitar servidores com conhecimentos e habilidades específicas na área de 
psicologia organizacional 10 gestão de pessoas clima organizacional ead

Capacitar servidores para a realização de perícias médicas 20 gestão de pessoas qvt ead

Capacitar servidores para atuação em funções de chefia e coordenações 200 gestão de pessoas liderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

Desenvolver as potencialidades de cada servidor, buscando aprimorar pontos 
fortes e atenuar fragilidades identificadas 4 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas presencial

atuação estratégica de equipes de gestão de pessoas, planejamento das ações de 
capacitação baseado em competências, gestão da inclusão e pluralidade nas 
equipes de trabalho
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Desenvolver habilidades em identificar e resolver problemas 50 gestão de pessoas gestão de conflitos ead

Desenvolver nos servidores a capacidade de mediar negociar, conduzir e gerir 
conflitos no ambiente de trabalho 30 gestão de pessoas gestão de conflitos ead

Formar instrutores para implementação de banco de facilitadores de ações de 
desenvolvimento na instituição 50 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Instrumentalizar atores institucionais para operacionalização do Sistema de Estágio 
Probatório (SEP) 300 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Instrumentalizar docentes para lidar com os conflitos em sala de aula 200 gestão de pessoas gestão de conflitos ead

Instrumentalizar o servidor para reconhecer e entender suas próprias emoções e as 
dos outros, melhorando decisões, ações e comportamentos 50 gestão de pessoas relacionamento interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança

Instrumentalizar os servidores da área de gestão de pessoas com conhecimentos 
específicos e relativos à legislação de pessoal no serviço público 40 gestão de pessoas legislação de gp ead

Instrumentalizar os servidores para a melhoria de suas habilidades de 
relacionamento interpessoal, autonomia e comunicação 50 gestão de pessoas relacionamento interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança

Instrumentalizar servidores para o desenvolvimento de ações voltadas à gestão do 
desempenho 20 gestão de pessoas gestão de desempenho ead

Instrumentalizar servidores quanto a técnicas e métodos comunicacionais para o 
ambiente organizacional público 30 gestão de pessoas comunicação organizacional ead

Oportunizar capacitação/Treinamento na Área de Saúde Mental e Qualidade de 
Vida. 20 gestão de pessoas qvt ead

Organização Pessoal, manter a ordem, seguir com facilidade sequências planejadas 
de ações, desenvolvendo capacidade de priorizar metas e melhor gestão 2 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Orientar e operacionalizar o processo de Avaliação de Desempenho dos Servidores 
da UTFPR 100 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Possibilitar aos servidores a melhoria do seu desempenho, rendimento e 
produtividade, por meio de técnicas de concentração e atenção plena. 30 gestão de pessoas gestão de desempenho ead

Promover competências ligadas a liderança, desenvolvimento e gerenciamento de 
equipes entre ocupantes de cargos de direção e funções gratificadas 60 gestão de pessoas liderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

Propiciar conhecimento aos servidores quanto à legislação vigente, envolvendo 
direta ou indiretamente sua atuação profissional 50 gestão de pessoas legislação de gp ead

Propiciar conhecimentos a respeito de sistemas de avaliação de desempenho e 
ferramentas de mensuração de produtividade 20 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre o funcionamento do SIASS em 
outros Órgãos e suas boas práticas 3 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre o Sistema Integrado de 
Administração de Recursos Humanos - Módulo Órgão 20 gestão de pessoas ferramentas de gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Saúde e Segurança do Trabalho 30 gestão de pessoas qvt ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre saúde mental, qualidade de vida 
e autoestima 80 gestão de pessoas qvt ead

Proporcionar aos servidores o desenvolvimento de fatores psicológicos que 
possibilitem um aprimoramento na comunicação e nas relações interpessoais 30 gestão de pessoas relacionamento interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

Sensibilizar e capacitar a comunidade acadêmica para a realização do processo de 
avaliação de desempenho dos servidores da UTFPR 3600 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Sensibilizar e capacitar atores institucionais quanto ao processo de avaliação de 
estágio probatório 300 gestão de pessoas gestão estratégica de pessoas ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

Ampliar conhecimentos sobre as políticas públicas nos seus diversos segmentos: 
educação, assistência social, saúde 30 gestão de políticas públicas ciclo de gestão ead

ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, políticas 
públicas e governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito da administração 
pública

Ampliar o conhecimento dos servidores sobre Direito Administrativo e suas 
aplicações nas práticas do serviço público 30 gestão de políticas públicas legislação pública ead

Capacitar os servidores em análise econômica do direito 90 gestão de políticas públicas economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e aprovação tácita

Capacitar os servidores para Análise de Impacto Regulatório 90 gestão de políticas públicas avaliação de políticas públicas ead
análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas 
sociais, impactos da mudança do clima para a gestão municipal, políticas públicas e 
governo local

Capacitar os servidores para análise de investimentos de projetos públicos 90 gestão de políticas públicas avaliação de políticas públicas ead
análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas 
sociais, impactos da mudança do clima para a gestão municipal, políticas públicas e 
governo local

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre economia e 
economia política 90 gestão de políticas públicas economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e aprovação tácita

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Desenvolvimento econômico 90 gestão de políticas públicas economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e aprovação tácita

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Métodos de análise em complexidade econômica 90 gestão de políticas públicas economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e aprovação tácita

Ampliar conhecimentos e metodologias sobre Administração pública 30 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Ampliar o conhecimento dos conceitos, normativas e práticas na área de gestão, 
governança e administração pública 500 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Atuar na avaliação socioeconômica de projetos 10 gestão estratégica gestão de projetos ead introdução à gestão de projetos

Capacitar gestores para a organização e o planejamento de prioridades 
institucionais (PDI, PPI, PDP) 30 gestão estratégica planejamento estratégico ead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para 

organizações públicas

Capacitar o servidor na área de gerenciamento de projetos com o framework 
SCRUM 3 gestão estratégica gestão de projetos ead introdução à gestão de projetos

Capacitar o servidor visando a melhora no planejamento estratégico de suas 
tarefas. 4 gestão estratégica planejamento estratégico ead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para 

organizações públicas

Capacitar os servidores com conhecimento na área de análise e gerenciamento de 
projetos. 20 gestão estratégica gestão de projetos ead introdução à gestão de projetos

Capacitar os servidores com conhecimentos e metodologias para aplicação da 
"gestão por resultados" 50 gestão estratégica gestão por resultados ead

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para Planejamento 
Estratégico da Internacionalização 6 gestão estratégica planejamento estratégico presencial construção de cenários prospectivos, gestão da estratégia com bsc

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para Processos Internos: 
Cooperação Internacional 2 gestão estratégica gestão de parcerias presencial

Capacitar os servidores sobre técnicas de relações institucionais e governamentais 
e de articulações com a sociedade 4 gestão estratégica gestão de parcerias ead

Capacitar servidores acerca de legislação para cooperação entre instituições 30 gestão estratégica gestão de parcerias ead
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necessidade servidores macro micro Modalidade da 
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Capacitar servidores para identificar, mapear, redesenhar, melhorar e gerir 
processos de trabalho 100 gestão estratégica gestão de processos ead introdução à gestão de processos

Desenvolver habilidades em gestão de processos (mapeamento, padronização, 
controle e melhoria de processos) 50 gestão estratégica gestão de processos ead introdução à gestão de processos

Desenvolver habilidades para estabelecimento e acompanhamento de indicadores 
de desempenho institucional 50 gestão estratégica indicadores ead

Desenvolvimento de habilidades para tomada de decisões com base na análise 
SWOT 10 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Análise de investimentos de projetos públicos 90 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Estudos Organizacionais 90 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Utilizar conceitos, metodologias e ferramentas para gestão estratégica das 
organizações 50 gestão estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para aplicação de "gestão 
de riscos" na instituição 200 governança e gestão de riscos gestão de riscos ead gestão de riscos no setor público

Capacitar servidores sobre fundamentos e atividades relacionadas à Ouvidoria 
Pública. 5 governança e gestão de riscos ouvidoria ead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, gestão em ouvidoria, 
gestão em ouvidoria para o ministério público, resolução de conflitos aplicada ao 
contexto das ouvidorias, resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias 
do ministério público, tratamento de denúncias em ouvidoria, tratamento de 
denúncias em ouvidoria para ministério público

Identificar fragilidades e riscos 50 governança e gestão de riscos gestão de riscos ead gestão de riscos no setor público

Organizar as atividades e atribuições relativas a ouvidoria no contexto da 
administração pública federal 4 governança e gestão de riscos ouvidoria ead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, gestão em ouvidoria, 
gestão em ouvidoria para o ministério público, resolução de conflitos aplicada ao 
contexto das ouvidorias, resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias 
do ministério público, tratamento de denúncias em ouvidoria, tratamento de 
denúncias em ouvidoria para ministério público

Práticas em governança digital e transformação de serviços, preparando-o para 
desburocratizar, modernizar, fortalecer o serviço público 3 governança e gestão de riscos governança ead

Ampliar o conhecimento dos servidores nas aplicabilidades do SEI! 100 governo digital e transparência sistema eletrônico de 
informações sei ead sistema eletrônico de informações - sei! usar

Capacitar os servidores na produção e edição de conteúdo para Podcast 50 governo digital e transparência mídias portais e redes sociais 
governamentais ead

Capacitar os servidores sobre a Nova Lei de Proteção de Dados Pessoais. 5 governo digital e transparência proteção de dados ead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

Capacitar os servidores sobre as bases normativas, conceituais e operacionais que 
podem ser utilizadas na aplicação de Lei de Acesso à Informação (LAI 15 governo digital e transparência acesso à informação lai ead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, introdução à lei brasileira 
de proteção de dados pessoais, regulamentação da lei de acesso à informação nos 
municípios

Capacitar servidores a unir teoria e prática para a compreensão do cenário da 
comunicação digital no setor público. 10 governo digital e transparência mídias portais e redes sociais 

governamentais ead

Capacitar servidores com conhecimentos técnicos relativos ao desenvolvimento de 
novas funcionalidades para páginas web 25 governo digital e transparência mídias portais e redes sociais 

governamentais ead

Capacitar servidores para realizar edição do site utfpr (Plone) 30 governo digital e transparência mídias portais e redes sociais 
governamentais ead

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Transparência no setor público 90 governo digital e transparência governo aberto ead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre "Transformação Digital, Governo 
Digital e Transparência 3 governo digital e transparência governo aberto ead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

Aperfeiçoar os conhecimentos de design gráfico para criação de materiais de 
comunicação e divulgação institucional 14 inovação design design thinking 

etnográfico ead
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Capacitar servidores em ambientes criativos: DIY, Fablab 30 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 
melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Capacitar servidores em IoT – internet das coisas 30 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 
melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Capacitar servidores em tecnologias emergentes: metaverso, realidade ampliada, 
realidade virtual, computação ubiqua 30 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 

melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Obter e e utilizar do conhecimento em tecnologia para a área de produção e 
empreendedorismo voltado à geração de ideias de inovação nas organizações 200 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 

melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Inovação e Tecnologia 90 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 

melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologias Alternativas de Gestão 90 inovação novas tecnologias ead ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, 

melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo

Atualização da Legislação, aprendizado e reciclagem dos servidores conforme IN 
05/2018, IN 01/2019, IN 06/2018. 80 logística e compras públicas licitações e contratos presencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de 
custos, combate a desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de 
projetos e execução de obras públicas, contratações públicas sustentáveis, 
elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviçosAtualização de conhecimentos para orientar, planejar e operacionalizar 

contratações públicas na modalidade de licitação pregão 80 logística e compras públicas licitações e contratos ead
curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Capacitar Gestores e Fiscais de Contrato de Serviços Continuados com Dedicação 
de Mão de Obra Exclusiva 25 logística e compras públicas fiscalização de contratos presencial aplicação de penalidades nos contratos administrativos, fiscalização de obras e 

serviços de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

Capacitar o servidor na área de Gestão e Manutenção Predial 7 logística e compras públicas gestão patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união

Capacitar os servidores com conhecimentos relacionados à logística e contratações 
sustentáveis 30 logística e compras públicas logística ead logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 

sustentabilidade na administração pública

Capacitar os servidores em SPIUNET 3 logística e compras públicas sistemas de logística e compras presencial

Capacitar os servidores na Elaboração de Planilhas Orçamentárias de Obras - SINAPI 2 logística e compras públicas sistemas de logística e compras presencial

Capacitar os servidores nas novas formas de contração tendo por base a IN 
01/2019. 30 logística e compras públicas licitações e contratos presencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de 
custos, combate a desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de 
projetos e execução de obras públicas, contratações públicas sustentáveis, 
elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviçosCapacitar os servidores para a realização de compras públicas frente as legislações 

e normas atuais 100 logística e compras públicas licitações e contratos ead
curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Capacitar os servidores para realizar a contratação de produtos e serviços de TI na 
administração pública conforme as normas vigentes 25 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Capacitar servidores Licitação e Contratação de Obras e Serviços de Engenharia 50 logística e compras públicas licitações e contratos ead
curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Conhecer as funcionalidades e operar o Sistema de Concessão de Diárias e 
Passagens – SCDP 50 logística e compras públicas sistemas de logística e compras ead regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp)

Conhecer as modalidades de inexigibilidade e dispensa de licitação para a 
realização de contratações específicas 30 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Conhecer as modalidades e os tipos de licitação e seus regramentos, para orientar, 
planejar e realizar contratações públicas. 100 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Conhecer e realizar contratações sob Regime Diferenciado de Contratações - RDC 
de obras públicas 15 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Gestão da frota de veículos da instituição, bem como da logística decorrente 5 logística e compras públicas logística ead logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 
sustentabilidade na administração pública
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Gestão patrimonial nas áreas de materiais e patrimônio, suprimento, almoxarifado, 
avaliação patrimonial, reavaliação e depreciação e desfazimento 30 logística e compras públicas gestão patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união

Instrumentalizar e aperfeiçoar os servidores com conhecimentos e metodologias 
para a gestão e fiscalização de contratos públicos 200 logística e compras públicas fiscalização de contratos ead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos 

administrativos

Obter orçamentos de compra de materiais de consumo, permanentes e serviços, 
nacionais e internacionais 30 logística e compras públicas gestão de materiais ead

Operacionalizar a gestão do patrimônio público na plataforma SIADS 35 logística e compras públicas gestão patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união

Orientar, planejar e executar licitações específicas para contratação de serviços 
continuados 30 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Elaboração Estudo Técnico 
Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico 200 logística e compras públicas licitações e contratos ead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e contratos 
administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Gestão e Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia 100 logística e compras públicas fiscalização de contratos ead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos 

administrativos

Aprimorar aprendizado no SIAFI e aperfeiçoar a geração de relatórios no sistema 
Tesouro Gerencial 25 orçamento e finanças sistemas orçamentários ead siafi básico, siafi ordens bancárias

Capacitar os servidores com conhecimentos e atualizações de normas técnicas e 
legais quanto às obrigações tributárias acessórias da UTFPR 20 orçamento e finanças gestão tributária ead gestão tributária municipal

Capacitar os servidores em Análise e Interpretação de balancetes 3 orçamento e finanças contabilidade presencial contabilidade básica aplicada ao setor público, contabilidade com foco na gestão da 
informação contábil, contabilidade com foco na gestão do patrimônio público

Capacitar os servidores em Regularizações Contábeis 3 orçamento e finanças contabilidade presencial contabilidade básica aplicada ao setor público, contabilidade com foco na gestão da 
informação contábil, contabilidade com foco na gestão do patrimônio público

Capacitar os servidores em suprimento de fundos 3 orçamento e finanças suprimento de fundos presencial

Capacitar os servidores na área de Gestão e Administração Financeira 2 orçamento e finanças planejamento financeiro presencial instrumentos de planejamento financeiro: ppa, ldo e loa, lei de responsabilidade 
fiscal (lrf) e novo regime fiscal (nrf)

Capacitar os servidores para elaboração de orçamento de obras públicas 30 orçamento e finanças orçamento ead
básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, 
federalismo e federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, 
introdução ao estudo da economia do setor público, introdução ao orçamento 
público, lei de diretrizes orçamentárias para municípiosInstrumentalizar e ampliar o conhecimento na área de retenção de impostos 25 orçamento e finanças gestão tributária ead gestão tributária municipal

Orientar e executar regularizações contábeis, emissão de GFIP, DIRF, Etc. 30 orçamento e finanças sistemas orçamentários ead siafi básico, siafi ordens bancárias

Proporcionar ampliação e atualização dos conhecimentos e habilidades dos 
servidores a área de orçamento público e finanças 100 orçamento e finanças orçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, 
federalismo e federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, 
introdução ao estudo da economia do setor público, introdução ao orçamento 
público, lei de diretrizes orçamentárias para municípiosAmpliar conhecimentos em Estudos e Caracterização de Efluentes Industriais e 

Tratamento de Águas de Abastecimento e Residuárias 50 outros sustentabilidade ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

Capacitar docentes em técnicas de desenvolvimento e aplicação de indicadores de 
processo e resultado para avaliação de sustentabilidade 2 outros sustentabilidade ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

Possibilitar a difusão e a aplicação de conhecimentos que contribuam para a 
melhoria contínua da gestão sustentável na instituição 50 outros sustentabilidade ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Sustentabilidade 90 outros sustentabilidade ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

Capacitar o servidor para atuar na área de importações 4 políticas públicas setoriais comércio exterior ead
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Capacitar o servidor para atuar na área de importações, especificamente na análise 
de Incoterms 2 políticas públicas setoriais comércio exterior presencial

Capacitar o servidor para atuar na área de importações, especificamente no 
sistema SISCOSERV e análise de NBS 2 políticas públicas setoriais comércio exterior presencial

Capacitar os servidores em políticas, tecnologias e informática na Saúde 50 políticas públicas setoriais saúde e vigilância sanitária ead introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em serviços de 
saúde

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Desenvolvimento Regional 90 políticas públicas setoriais desenvolvimento regional ead para fazer uma exposição, plano museológico: planejamento estratégico para 

museus

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Política, Planejamento e Administração em Saúde 90 políticas públicas setoriais saúde e vigilância sanitária ead introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em serviços de 

saúde

Proporcionar conhecimentos sobre educação ambiental, a fim de buscar 
embasamento teórico para as ações relacionadas à Comissão de Resíduos Sólidos. 10 políticas públicas setoriais resíduos sólidos ead

Ampliar conhecimentos em Ciência da Computação para atividades docentes 50 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Ampliar conhecimentos em telefonia IP / VoIP 4 tecnologia da informação software ead

Atualização dos servidores em tecnologias aplicadas à segurança da informação 5 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Atualização dos servidores em tecnologias de sistemas de informação, voltadas a 
área desenvolvimento, suporte e implantação. 5 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Atualização dos servidores em tecnologias relacionadas a infraestrutura de 
Tecnologia da Informação. 5 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar engenheiros civis para utilização de software de calculo estrutural 4 tecnologia da informação software ead

Capacitar o servidor com conhecimentos e habilidades específicas na área de 
gestão e segurança de Redes de Computadores 3 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar o servidor com conhecimentos para a realização de auditoria de sistemas 
de TI. 5 tecnologia da informação software ead

Capacitar o servidor na área de programação em Javascript, DOM, Ajax 3 tecnologia da informação software ead

Capacitar o servidor na área de programação Web utilizando HTML5 + CSS3 + 
JQquery 3 tecnologia da informação software ead

Capacitar o servidor para execução de atividades de administração no ambiente 
Linux 10 tecnologia da informação software ead

Capacitar o servidor para gerenciar ambientes de TI, utilizando ferramentas de 
gerência de configurações: Puppet, Chef e Ansible 3 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidor em Metodologias para o uso de tecnologias digitais 300 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidor em soluções de virtualização, elaboração de projeto de 
virtualização e diagnóstico de servidores 1 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidores com conhecimento em linguagem de programação. 20 tecnologia da informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

Capacitar os servidores com conhecimento na área de automação de tarefas. 20 tecnologia da informação robótica ead
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Capacitar os servidores com conhecimento na área de experiência de usuário 20 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidores com conhecimento na área de gerenciamento de servidores 
de aplicação. 20 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidores com conhecimento na área de infrastrutura para 
desenvolvimento e homologação de aplicações. 20 tecnologia da informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

Capacitar os servidores com conhecimento na área de otimização de sistemas. 20 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidores com conhecimento na área de segurança de aplicações. 20 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar os servidores com conhecimento na área de testes, processos, 
acessibilidade e de internacionalização de software. 20 tecnologia da informação software ead

Capacitar os servidores com conhecimento para desenvolvimento web / desktop / 
mobile 20 tecnologia da informação software ead

Capacitar os servidores em desenvolvimento Web: Javascript, Node, Gulp, 
Webpack, jQuery, Bootstrap, React, Vue JS, ExpressJS, MySQL e MongoDB 1 tecnologia da informação software ead

Capacitar os servidores para o uso de “live streaming” e “Conference Web” 100 tecnologia da informação software ead

Capacitar servidor com os princípios da comunicação sem fio, com os diversos tipos 
e padrões de redes sem fio (Wi-Fi, Bluetooth) 1 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar servidor no desenvolvimento de sistemas e aplicações para recursos 
visuais gráficos (janelas, botões, campos para entrada de dados, etc) 1 tecnologia da informação software ead

Capacitar servidor no tratamento de testes de invasão de aplicações web. 1 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar servidor para a administração de redes LAN e WAN na implantação de 
suporte ao protocolo IPv6 nas redes de suas organizações. 1 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar servidor para instalar, configurar e gerenciar ambientes de web e 
videoconferência com qualidade e eficiência. 1 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar servidor para utilização a Linguagem de Programação Java, suas 
características e funcionamento 1 tecnologia da informação software ead

Capacitar servidores com conhecimentos técnicos relativos ao desenvolvimento de 
novas funcionalidades para o Portal da UTFPR 2 tecnologia da informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

Capacitar Servidores na área de Ciência da Informação 15 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Capacitar servidores no Sistema Xperta OPPX 30 tecnologia da informação software ead

Criar competência técnica para oferecer soluções em Instalação de Redes de 
Cabeamento Estruturado. Furukawa FCP Professional 6 tecnologia da informação software ead

Operar e manusear drones 5 tecnologia da informação robótica ead

Preparar técnicos e/ou administradores de redes para implementar e administrar o 
Bacula referente ao Active Directory 1 tecnologia da informação software ead

Proporcionar aos servidores conhecimento sobre governança de TI e 
gerenciamento de serviços de TI 2 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência
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Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Transferência de Tecnologia 90 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Proporcionar aos servidores o acompanhamento de tendências e avanços 
tecnológicos no âmbito da Ciência da Informação 10 tecnologia da informação governança em ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

Utilizar o software Revit para o início do processo de implantação do BIM 24 tecnologia da informação software ead

Capacitar e atualizar conhecimentos de servidores em áreas de elétrica, eletrônica, 
eletrotécnica 5 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores na área de sistemas de gestão da energia - Requisitos com 
orientações para uso - ABNT NBR ISO 50001 5 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores para a aplicação de normas de segurança e 
acessibilidade 1 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Direção Defensiva e Ofensiva 1 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Conhecer a modelagem da informação durante as fases de planejamento, execução 
e pós execução de obras e serviços de engenharia 3 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar engenheiros civis para projeto e obras de fundações de edificações 5 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar engenheiros civis para dimensionar estruturas de aço 2 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar engenheiros eletricistas em relação as normas ABNT NBR 14039:2005 e 
ANT NBR 15751:2013 3 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar engenheiros eletricistas em relação a norma ABNT NBR 5419/2015 3 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Realizar atendimentos de primeiros socorros 200 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Desenvolver competência técnica para o apoio ao desenvolvimento de projetos 
que possibilitem a curricularização da extensão. 20 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Apoiar e orientar o diagnóstico, preparação e apresentação de projetos 
empresariais e comunitários (consultoria, cursos, extensão, assessoria) 6 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Conhecer os conceitos e metodologias para acompanhamento e desenvolvimento 
de grupos empreendedores no âmbito institucional 30 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Planejamento Urbano 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos dos servidores na área de Engenharia Elétrica 5 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Modelos baseados em agentes 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Geração de energias renováveis como apoio ao desenvolvimento regional 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitação técnica para utilização e organização de laboratório Multiusuário 10 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Educação, Tecnologia e Trabalho 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP
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Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Direito, Tecnologia, Ciência e Saúde 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores para aquisição de conhecimentos em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos em ciências sociais e humanas para atividades científicas e 
docentes 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos na área de ciências do esporte e educação física para 
atividades docentes 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Desenvolver atividades de ensino e manusear equipamentos em laboratórios na 
área de ciência e tecnologia de alimentos 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologia, Trabalho e Gestão 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos em Planejamento Urbano e Regional/Demografia para 
atividades docentes 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos em Biomateriais e Materiais Biocompatíveis para 
atividades docentes 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologias Sociais 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores em Cultivo de Tecidos 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores em Políticas de Ciência e Tecnologia 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores em Bioestatística, Bioimpressão e Biomecânica para 
atividades de ensino 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: 
Energias Renováveis 90 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos em física médica para atividades docentes 5 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar conhecimentos em Engenharia Biomédica para atividades docentes e 
Instrumentação Biomédica 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para a Gestão da 
Internacionalização em processos aplicados no Ensino Superior 1 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar servidores no conhecimento acerca do papel das organizações públicas e 
sociais e das políticas no âmbito local, nacional e internacional 3 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar servidores nas áreas de direito público e sociedade, políticas públicas, 
psicologia e educação. 15 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores para atuarem em ações de prevenção e de evacuação das 
edificações em casos de incêndios e outros acidentes 120 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores na área de gestão de resíduos sólidos e líquidos, visando 
contribuir com ações de descarte dos resíduos produzidos 10 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Ampliar possibilidades teóricas, metodológicas e tecnológicas aplicadas às 
atividades de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão 300 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar o desempenho dos servidores em pesquisas de grande impacto 
científico 100 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP
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Capacitar servidores sobre Neuropedagogia 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores sobre Literacia Digital 150 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Proporcionar aos servidores a oportunidade de atualizar seus conhecimentos da 
área de Tecnologias Livres e Segurança. 6 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores sobre equipamentos, metodologias inovadoras e pesquisas 
na área de tecnologias de materias. 3 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores sobre equipamentos, metodologias inovadoras e pesquisas 
na área de tecnologias de materiais têxteis. 6 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar o conhecimento técnico sobre o uso de novas estratégias na área das 
ciências agrárias 12 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar o servidor para a obtenção e uso de conhecimento em tecnologias atuais 
voltadas à pesquisa, ensino e extensão nas disciplinas de computação 25 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Qualificar os servidores para acolhimento, intervenção breve e encaminhamentos 
para redução de danos em dependentes de substâncias Psicoativas. 80 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar conhecimentos científicos e manuseio de equipamentos em laboratórios 
na área de mecânica, eletromecânica e mecatrônica 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Capacitar os servidores visando o aprimoramento dos conhecimentos na área de 
estruturas, edificações e construção civil 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar conhecimentos na área de física, física nuclear, astronomia e ensino de 
física 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar os conhecimentos na área de arquitetura e urbanismo 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Instrumentalizar os docentes com o conhecimento de diferentes tecnologias de 
Automação Eletrônica de Processos Elétricos e Industriais 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Obter conhecimentos sobre conteúdos relativos às áreas da química analítica, 
inorgânica, orgânica, físico-química, ensino de química e educação 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

Aprimorar conhecimentos para o ensino e o manuseio de equipamentos em 
laboratórios na área de ciências biológicas 50 Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP


