
Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

1 Capacitar o servidor com conhecimentos 
para realizar auditoria na gestão de pessoas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

AUDIN PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Controle Interno 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

auditoria e 
controle auditoria ead

2

Capacitar os servidores quanto as formas de 
aplicação de sanções administrativas em 
empresas participantes de Licitações e 
Contratos com a UTFPR

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 30 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, Fórum Aplicação de Sanções nas 

Contratações Públicas 20:00 2020 Não 160
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

auditoria e 
controle correição presencial

3

Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre Aplicação de Sanções, Alterações 
Contratuais, Penalidades e 
Aditivos/Supressão de Obras de Engenharia

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, PROPLAD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Alterações Contratuais e 

Sanções Administrativas 16:00 2020 Não 3000
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

auditoria e 
controle correição ead atividade correcional - visão geral

4
Qualificar servidores para atuar como 
membros de comissões de Processo 
Administrativo Disciplinar

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Normativa/Legal 84 Gestão de pessoas Presencial, A 
distância Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
PROVAS NO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

auditoria e 
controle

processo 
administrativo 

disciplinar
ead provas no processo administrativo disciplinar

5

Atualizar e ampliar o conhecimento 
específico inerente às diversas áreas de 
atuação técnico-administrativa no âmbito 
institucional.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão

300

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

rotinas 
administrativas

ead

6

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Articulação 1 Gestão, organização e inovação 
institucional 40 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação assessoria ead

7
Capacitar os Chefes de Gabinetes e 
Assessores para o bom desempenho de suas 
funções

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

GABIR/ GADIR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10 Gestão, organização e inovação 

institucional
Formação de Chefes de 
Gabinete e Assessores 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação assessoria ead

8

Capacitar os servidores com conhecimentos 
e práticas atuais de comunicação e 
desenvolvimento de conteúdo em mídias 
sociais e comunicação interna

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRCOM/ ASCOM PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 15 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Curso de Cerimonial e 
Protocolo para Eventos 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

cerimonial e 
eventos ead

9 Capacitar os servidores para a gestão e o 
atendimento em bibliotecas. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DEPBIB-DEBIB PR Aprimoramento 
Técnico

Autocontrole, 
Comunicação 

eficaz, Condução 
de mudanças

15 Gestão, organização e inovação 
institucional 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

atendimento ao 
público ead

10

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Autocontrole, 
Comunicação 

eficaz, 
Relacionamento 

interpessoal, 
Representação 

Institucional

15 Comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

atendimento ao 
público ead

11

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 50 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação idiomas ead

12

Conhecer as etapas, normas e regras de 
protocolo e de etiqueta para o 
planejamento, realização e condução 
eventos institucionais e solenidades

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASCOM PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 15 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Curso de Cerimonial e 
Protocolo para Eventos 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

cerimonial e 
eventos ead

13
Demonstrar domínio vocal para uso em 
diferentes situações de fala para públicos, 
eventos e mídias

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Atividade de 
Extensão

Comunicação 
eficaz 14 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Curso de Oratória e Dicção 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação oratória ead

14
Desenvolver habilidades que facilitem a 
redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

GABIR/ GADIR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 30 Gestão, organização e inovação 

institucional , Comunicação Curso de Gramática 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação redação oficial ead

15
Desenvolver habilidades que facilitem a 
redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

GABIR/ GADIR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 4 Gestão, organização e inovação 

institucional , Comunicação
Nova Ortografia da Língua 

Portuguesa 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação redação oficial ead

16
Desenvolver habilidades que facilitem a 
redação de documentos oficiais (atas, 
ofícios, relatórios...)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

GABIR/ GADIR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 15 Gestão, organização e inovação 

institucional , Comunicação Técnicas de Redação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação redação oficial ead

17
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Redação científica em inglês/espanhol

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

redação 
científica ead

18
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema educação e direito 
ambiental

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação

legislação 
básica geral ead

19
Redigir documentos de Projetos de Captação 
de Recursos, Termos de Cooperação, 
Convênios, Tratados e Parcerias

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

básico e 
comunicação redação oficial ead

20

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

Decom/Dircom PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 25 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

publicidade e 
jornalismo ead

21

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 20

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

análise 
estatística ead

22

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

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEBIB, PROPLAD, GADIR, GABIRPR Aprimoramento 
Técnico Outras 30 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Palestra, Congresso, 
Outras modalidades similares 

de eventos
40:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental

23

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos MySQL 00:00 2020 Não 260
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead

24
Capacitar e aperfeiçoar conhecimentos e 
técnicas de manuseio de equipamentos 
fotográficos e edição de imagens

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASCOM/ DIRCOM PR Atividade de 
Extensão

Comunicação 
eficaz 14 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Curso Fotografia Digital 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

25
Capacitar e aperfeiçoar os servidores para a 
edição e elaboração de materiais digitais de 
divulgação e comunicação

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 30 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos CorelDRAW 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead
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desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
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Estruturante do Poder Executivo 

Federal
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Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
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Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
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cursos

26
Capacitar e aprimorar conhecimentos para o 
uso de softwares e inovações na base de 
dados das bibliotecas

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEBIB PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Aplicativos e 
sistemas

20 Tecnologia da informação e 
comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Evento de Capacitação, 
Educação Formal 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead

27
Capacitar o servidor na área de programação 
na linguagem Python, linguagem utilizada 
pelo portal da UTFPR (Plone)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Python 00:00 2020 Não 260
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

métodos 
quantitativos ead

28

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-TD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso de Técnico de Som 480:00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

29

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-TD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso de Operador de Áudio 340:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

30
Capacitar os servidores com conhecimento 
em ferramentas e frameworks para 
desenvolvimento.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

gerenciamento 
de redes ead

31 Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de data science. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ciência de 
dados ead

32
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para Processos Internos: 
Marketing Internacional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 2 Controle Interno Semipresencial Evento de Capacitação Curso 8 2020 Não 500

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

publicidade e 
jornalismo presencial

33 Capacitar os servidores para a administração 
de banco de dados Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGTI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10 Tecnologia da informação e 

comunicação
Aprendizagem Prática, Evento 

de Capacitação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental, sistema eletrônico de informações - sei! usar

34 Capacitar os servidores para a gestão em 
Rádio Web Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

publicidade e 
jornalismo ead

35
Capacitar os servidores para conhecer e 
aplicar as normativas relacionadas a 
segurança documental

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 3 Documentação e Arquivo 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental

36 Capacitar os servidores para formação de 
Repositório de Processos Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30 Documentação e Arquivo

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Congresso, Outras 

modalidades similares de 
eventos

Curso de Formação de 
Repositório de Processos 40:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental

37 Capacitar os servidores sobre instrução 
processual Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 150 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental

38

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

39

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRCOM/ASCOM PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 25 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Redação jornalistica 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

publicidade e 
jornalismo ead

40
Operar sistemas informatizados de controle 
e gestão de acervos bibliográficos e 
automatização de bibliotecas.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DEPBIB-DEBIB PR Aprimoramento 
Técnico

Condução de 
mudanças, 

Aplicativos e 
sistemas

15 Gestão, organização e inovação 
institucional 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

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

documental

41 Organizar, secretariar e auxiliar setores 
diretivos da administração pública Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

secretariado ead

42
Orientar e realizar gestão da inovação, da 
propriedade intelectual, das patentes e 
direitos autorais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Inovação, 
Normativa/Legal, 

Aplicativos e 
sistemas

100 Gestão, organização e inovação 
institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

direito autoral ead noções gerais de direitos autorais

43

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

Decom/Dircom PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 25 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

44
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre Métodos de Pesquisa 
Quantitativa e Qualitativa

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

análise 
estatística ead

45

Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Geoprocessamento aplicado ao 
planejamento urbano

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead

46

Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Métodos estatísticos em economia 
evolucionária

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

análise 
estatística ead

47

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

EPROC PR Aprimoramento 
Técnico

Orientação por 
resultados, 

Técnica/Específica 
do cargo, 

Aplicativos e 
sistemas

3 Gestão, organização e inovação 
institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Congresso, Outras 

modalidades similares de 
eventos

Curso de Análise de Dados e 
Ciência de Dados (Business 

Inteligence (BI), Big Data, DW, 
Indicadores etc.)

200:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ciência de 
dados

ead

48
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre Elaboração de Quantitativos, Planilhas 
e Orçamentos de Engenharia

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, PROPLAD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
5 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Seminário, Congresso, Jornada

Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras 

Públicas com o SINAPI
16:00 2020 Não 3000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead

49
Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos 
básicos e avançados dos softwares de edição 
de texto e planilhas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 30 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

ferramentas ead

50
Utilizar ferramentas e técnicas digitais para 
edição, digitação, formatação, planilhas, 
apresentações, edição de vídeos e imagens

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

dados, 
informação e 
conhecimento

audiovisual ead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

51 Ampliar conhecimentos em linguística, letras 
e artes para atividades docentes Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Comunicação 
eficaz 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

52 Ampliar conhecimentos em Tecnologia 
educacional para atividades docentes Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

53

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

ASSAE, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 
Normativa/Legal

15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

54

Atualizar e ampliar conhecimentos em 
educação corporativa para a implementação, 
execução e oferta de ações de 
desenvolvimento

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

UTFPR, DIRGEP, COGERHPR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Visão sistêmica 30 Gestão de pessoas
Presencial, A 

distância, 
Semipresencial

Evento de Capacitação, 
Educação Formal

Curso, Congresso, Outras 
modalidades similares de 

eventos
00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

55
Atualizar e ampliar o conhecimento 
específico inerente às diversas áreas de 
atuação docente no âmbito institucional

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 500

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

56 Atuar em atividades de tutoria (presencial e 
EAD) Sim

Técnicos 
administrativos em 
Educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência facilitadores ead formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para 
coordenar cursos on-line

57 Capacitar docentes para desenvolvimento de 
projetos pedagógicos de cursos. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

PROGRAD, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 160

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Oficinas de cursos de 
graduação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

58 Capacitar docentes para uso do sistema 
Plataforma Brasil Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPED PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 60

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

59
Capacitar docentes quanto aos desafios e 
condicionantes de transferência de 
tecnologia no Brasil

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 2

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

60
Capacitar o servidor na editoração científica 
LaTeX para realização de trabalhos e 
orientação de monografias

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

61

Capacitar o servidor para a obtenção e 
utilização do conhecimento em tecnologia 
voltada às áreas de linguagem e de 
comunicação

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

62

Capacitar o servidor para promover a 
reestruturação curricular de cursos de 
graduação, aplicando metodologias 
inovadoras no âmbito educacional.

Sim Docentes UTFPR, PROGRAD PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

63
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para processos de mobilidade 
de servidores e estudantes

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 2 Controle Interno Semipresencial Evento de Capacitação Curso 8 2020 Não 500

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica presencial

64
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para Processos Internos: 
Recepção de Estrangeiros

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 2 Controle Interno Semipresencial Evento de Capacitação Curso 8 2020 Não 500

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica presencial

65

Capacitar os servidores docentes, visando o 
aprimoramento de conhecimentos 
relacionados à metodologias de ensino e 
dificuldades de aprendizagem

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

66
Capacitar os servidores docentes, visando o 
aprimoramento dos conhecimentos na área 
de Ensino de Ciência e Tecnologia

Sim Docentes UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 20

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Evento de Capacitação, 
Educação Formal 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

67
Capacitar os servidores e atualizar seus 
conhecimentos em metodologias em Gestão 
Escolar.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Visão sistêmica 5 Gestão, organização e inovação 
institucional

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

68 Capacitar os servidores em Gestão de P&D Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

69 Capacitar os servidores em Metodologia 
Científica Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

70 Capacitar os servidores na produção de 
Recursos Educacionais Abertos. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 

institucional Produção de REAs 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

71 Capacitar os servidores no uso de Lousas 
Digitais Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

72 Capacitar os servidores no uso e produção 
de aplicativos Educacionais Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 

institucional 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

73
Capacitar os servidores sobre a avaliação 
educacional da aprendizagem, bem como a 
construção de recursos avaliativos.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

74 Capacitar servidores no uso dos Sistemas 
Corporativos da UTFPR Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Outras 10 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

75

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

76 Capacitar servidores para atuação na EAD e 
no E-learning Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 600 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

77 Capacitar servidores para atuação nas 
atividades de tutoria Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência facilitadores ead formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para 
coordenar cursos on-line



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

78
Capacitar servidores para oferta de cursos de 
extensão EaD: organização, metodologia, 
oferta, avaliação

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

79 Capacitar servidores para utilização do 
sistema acadêmico de pós-graduação Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Aplicativos e 

sistemas 60 Tecnologia da informação e 
comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

80 Capacitar servidores quanto a atuação para 
Design Instrucional. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 

institucional 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência

elaboração de 
conteúdo 
desenho 

instrucional

ead desenho instrucional, formação de conteudistas para cursos virtuais - 
módulo 1

81
Capacitar servidores quanto ao 
desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 150 Gestão, organização e inovação 

institucional
Desenvolvimento de Objetos 

de Aprendizagem 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

82
Capacitar servidores quanto ao uso de 
metodologias ativas de ensino e 
aprendizagem

Sim Docentes ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

83 Capacitar servidores sobre Educação Aberta Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional Educação Aberta 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

84 Capacitar servidores sobre gestão e 
avaliação de cursos EaD Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

85 Capacitar servidores sobre Mediação 
pedagógica com TICs Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

86 Capacitar servidores sobre MOOCs, como 
desenvolver Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional MOOCs: como desenvolver 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

87 Capacitar servidores sobre o uso de 
Ambientes Virtuais de Aprendizagem Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional
Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

88 Capacitar servidores sobre produção de 
video-aulas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 600 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

89
Capacitar servidores sobre tendências e 
cenários na educação técnica, tecnológica e 
no ensino superior

Sim Docentes UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Educação 
Formal, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 
Visão sistêmica

300

Gestão, organização e inovação 
institucional , Tecnologia da 
informação e comunicação, 
Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

90
Conhecer e gerir diferentes situações 
cotidianas em sala de aula, dificuldades e 
transtornos de aprendizagem

Sim Docentes UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Educação 
Formal, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

91
Conhecer e utilizar ambiente virtual de 
aprendizagem para o ensino e oferta de 
disciplinas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Outras 
modalidades similares de 

eventos
Moodle 40:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

92 Conhecer e utilizar ferramentas tecnológicas 
para a educação e o ensino Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência sistemas 
acadêmicos ead

93 Conhecer e utilizar novas tecnologias da 
informação e comunicação na educação. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 15 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

94
Desenvolver competências a partir de 
lacunas de desempenho identificadas nas 
avaliações individuais dos docentes.

Sim Docentes PROGRAD, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

95 Desenvolver projetos inovadores de caráter 
internacional no ensino de graduação. Sim Docentes e Técnicos 

Administrativos PROGRAD, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Inovação 30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial Aprendizagem Prática Intercâmbio Capacitação voltada para 
novas metodologias de ensino 160:00:00 2020 Não 15000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
presencial

96 Fortalecer a inserção da UTFPR no contexto 
das Redes de Universidades Internacionais Sim Docentes UTFPR PR

Comportamental
, gerencial ou 

liderança
Articulação 1 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Congresso 40:00:00 2020 Não 15000
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica presencial

97

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

ASSAE, UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão

20

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica

ead

98 Instrumentalizar docentes para a avaliação e 
o acompanhamento da aprendizagem Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

99

Instrumentalizar docentes para elaboração 
de plano de ensino, construção de currículo, 
matriz curricular, design de cursos e 
disciplinas e organização

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

100 Instrumentalizar docentes para lidar com 
dificuldades e transtornos de aprendizagem Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

101
Instrumentalizar os docentes com o 
conhecimento sobre formas de extensão 
universitária

Sim Docentes DIREC, PROREC PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Atividade de 
Extensão

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

102

Instrumentalizar os servidores com o 
conhecimento de diferentes metodologias 
ativas para utilização em ambiente 
organizacional.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

PROGRAD, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 160

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

103 Produzir material didático em diferentes 
suportes Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

104
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Internacionalização da Educação Superior

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

105 Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre processo de ensino-aprendizagem Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

106
Proporcionar aos servidores o 
acompanhamento de tendências e avanços 
tecnológicos no âmbito da gestão acadêmica

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Articulação 50 Gestão, organização e inovação 
institucional

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica

ead

107

Proporcionar intercâmbio de conhecimento 
científico na área da comunicação, 
linguagem e alinhar ações de Comunicação 
entre as Universidades Federais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

Decom/Dircom PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 20 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

108

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSAE, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência gestão 
acadêmica ead

109
Viabilizar visitas técnicas para aprendizado, 
atualização e discussão de ações inovadores 
na área de EA/ EaD / Educação híbrida

Sim Docentes ASSEA/UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 12

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

30 0 Não 1000
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

docência
didática e 
prática de 

ensino
ead formação de facilitadores de aprendizagem

110

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Articulação 100 Gestão, organização e inovação 
institucional 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

ética pública ead ética e serviço público

111

Atualização dos servidores para o tema de 
Acessibilidade, voltado à conscientização, 
compreensão, aplicação e avaliação de 
sistemas de informação.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-LD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação

Curso, Seminário, Fórum, 
Congresso, Outras 

modalidades similares de 
eventos

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

pessoas com 
deficiência ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

112 Capacitar os servidores em Ética em 
Pesquisa Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

ética pública ead ética e serviço público

113 Capacitar os servidores em Tecnologias 
Digitais Assistivas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

pessoas com 
deficiência ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

114 Capacitar os servidores para a participação 
em Comissões de Heteroidentificação Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Representação 
Institucional, 

Normativa/Legal
60

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 
Outras modalidades similares 

de eventos

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

115
Capacitar os servidores para a participação 
em Comitê de Ética e sobre pesquisas com 
seres humanos.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 15

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

ética pública ead ética e serviço público

116
Capacitar os servidores para promoção de 
acessibilidade, atendimento, inclusão e 
educação de pessoas com deficiência

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Outras 30

Gestão de pessoas, Outra – o 
tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

pessoas com 
deficiência

ead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

117
Capacitar os servidores para uso da língua 
brasileira de sinais (LIBRAS) em diferentes 
níveis de complexidade

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Comunicação 
eficaz

50 Comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

ética, 
cidadania, 

diversidade e 
acessibilidade

libras ead introdução à libras

118

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, Ingresso 

no serviço 
público federal

Normativa/Legal 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas legislação de gp ead

119
Capacitar a área de gestão de pessoas para 
levantamento de necessidades de 
desenvolvimento dos servidores

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 20 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

120
Capacitar e atualizar os servidores da área de 
gestão de pessoas para a operacionalização 
do SIAPE e SIGEPE

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 20 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

121
Capacitar e atualizar os servidores da área de 
gestão de pessoas para a operacionalização 
dos módulos SIPEC e sistemas DW

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRGEP-COGERH PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 20 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

122
Capacitar o servidor com conhecimentos 
acerca da legislação de estágio Lei 11.788
/2008 (Lei de Estágios).

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 15 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas legislação de gp ead

123

Capacitar os profissionais para o trabalho em 
equipes e para o desenvolvimento de 
equipes eficientes e eficazes no alcance dos 
objetivos institucionai

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Construção de 
equipes, 

Desenvolvimento 
de equipes

15 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

124
Capacitar os servidores da área de gestão de 
pessoas com conhecimentos sobre 
previdência dos servidores públicos federais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRGEP/COGERH PR Preparação para 
aposentadoria

Técnica/Específica 
do cargo 25 Gestão de pessoas

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Previdência dos Servidores 
Públicos: Cálculos de 

Aposentadorias e Pensões
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas legislação de gp ead

125 Capacitar os servidores em SEFIP e E-SOCIAL Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DEOFI-MD PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 5 Contabilidade Presencial Evento de Capacitação Curso SEFIP e E-SOCIAL 00:00 2020 Não 4000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp presencial

126
Capacitar os servidores para a operação o 
sistema SIAPE - Cadastro e Folha de 
Pagamento

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGERH/ DIRGEP PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 15 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

127

Capacitar os servidores para realização de 
Diagnóstico organizacional, pesquisa de 
clima, tabulação de dados, análise de 
resultados

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Articulação 20

Gestão, organização e inovação 
institucional , Planejamento e 
orçamento, Gestão de pessoas

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

clima 
organizacional ead



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

128 Capacitar para a gestão de incubadoras e de 
pessoas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e docentes

PROEM PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Atividade de 
Extensão

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 70

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

129
Capacitar servidores com conhecimentos e 
habilidades específicas na área de psicologia 
organizacional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGEP-COGERH PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 10 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

clima 
organizacional ead

130 Capacitar servidores para a realização de 
perícias médicas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 20

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas qvt ead

131 Capacitar servidores para atuação em 
funções de chefia e coordenações Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Desenvolvimento 
de equipes 200 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas liderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de 

sobrevivência

132
Desenvolver as potencialidades de cada 
servidor, buscando aprimorar pontos fortes 
e atenuar fragilidades identificadas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP / UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Condução de 
mudanças 4 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Curso Programação Neurolinguística 80:00:00 2021 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

133 Desenvolver habilidades em identificar e 
resolver problemas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Processo decisório 50 Gestão, organização e inovação 
institucional 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão de 
conflitos ead

134
Desenvolver nos servidores a capacidade de 
mediar negociar, conduzir e gerir conflitos 
no ambiente de trabalho

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Construção de 
equipes, 

Desenvolvimento 
de equipes, 

Gerenciamento de 
equipes, Gestão 

de conflitos

30 Gestão de pessoas Curso de Gestão de Conflitos 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão de 
conflitos ead

135
Formar instrutores para implementação de 
banco de facilitadores de ações de 
desenvolvimento na instituição

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso 40:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

136
Instrumentalizar atores institucionais para 
operacionalização do Sistema de Estágio 
Probatório (SEP)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 300 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

137 Instrumentalizar docentes para lidar com os 
conflitos em sala de aula

Sim Docentes UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão

200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão de 
conflitos

ead

138

Instrumentalizar o servidor para reconhecer 
e entender suas próprias emoções e as dos 
outros, melhorando decisões, ações e 
comportamentos

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Relacionamento 
interpessoal 50 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

relacionamento 
interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança

139

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRGEP/ COGERH PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 40 Gestão de pessoas Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Legislação de Pessoal no 

Serviço Público. 16:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas legislação de gp ead

140

Instrumentalizar os servidores para a 
melhoria de suas habilidades de 
relacionamento interpessoal, autonomia e 
comunicação

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COGERH/ DIRGEP PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Comunicação 
eficaz, 

Relacionamento 
interpessoal

50 Comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

relacionamento 
interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança

141
Instrumentalizar servidores para o 
desenvolvimento de ações voltadas à gestão 
do desempenho

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 20 Gestão, organização e inovação 

institucional , Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão de 
desempenho ead

142
Instrumentalizar servidores quanto a 
técnicas e métodos comunicacionais para o 
ambiente organizacional público

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 30 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

comunicação 
organizacional ead

143 Oportunizar capacitação/Treinamento na 
Área de Saúde Mental e Qualidade de Vida. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Educação 
Formal, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Saúde e segurança 
do trabalho 20

Gestão de pessoas, Outra – o 
tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas qvt ead

144

Organização Pessoal, manter a ordem, seguir 
com facilidade sequências planejadas de 
ações, desenvolvendo capacidade de 
priorizar metas e melhor gestão

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRSEG PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Articulação, 
Autocontrole, 
Comunicação 

eficaz, Condução 
de mudanças, 
Construção de 

equipes, 
Devolutiva 
(feedback), 
Gestão de 
conflitos

2 Gestão, organização e inovação 
institucional A distância Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

145
Orientar e operacionalizar o processo de 
Avaliação de Desempenho dos Servidores da 
UTFPR

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 100 Gestão de pessoas 16 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

146

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR-PG PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Autocontrole 30 Gestão de pessoas Presencial, A 
distância Evento de Capacitação Curso Técnica de Meditação 

Mindfulness (Atenção Plena) 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão de 
desempenho ead

147

Promover competências ligadas a liderança, 
desenvolvimento e gerenciamento de 
equipes entre ocupantes de cargos de 
direção e funções gratificadas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Desenvolvimento 
de equipes 60 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas liderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de 

sobrevivência

148

Propiciar conhecimento aos servidores 
quanto à legislação vigente, envolvendo 
direta ou indiretamente sua atuação 
profissional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Articulação 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas legislação de gp ead

149

Propiciar conhecimentos a respeito de 
sistemas de avaliação de desempenho e 
ferramentas de mensuração de 
produtividade

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 20 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

150
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre o funcionamento do SIASS em outros 
Órgãos e suas boas práticas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGEP PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 3 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

151
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre o Sistema Integrado de Administração 
de Recursos Humanos - Módulo Órgão

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGEP PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 20 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

ferramentas de 
gp ead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

152 Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre Saúde e Segurança do Trabalho Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 30 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 2021 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas qvt ead

153
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre saúde mental, qualidade de vida e 
autoestima

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Saúde e segurança 
do trabalho 80

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas qvt ead

154

Proporcionar aos servidores o 
desenvolvimento de fatores psicológicos que 
possibilitem um aprimoramento na 
comunicação e nas relações interpessoais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Comunicação 
eficaz, 

Relacionamento 
interpessoal

30 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

relacionamento 
interpessoal ead gestão pessoal - base da liderança

155

Sensibilizar e capacitar a comunidade 
acadêmica para a realização do processo de 
avaliação de desempenho dos servidores da 
UTFPR

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 3600 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

156
Sensibilizar e capacitar atores institucionais 
quanto ao processo de avaliação de estágio 
probatório

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 300 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão de 
pessoas

gestão 
estratégica de 

pessoas
ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

157
Ampliar conhecimentos sobre as políticas 
públicas nos seus diversos segmentos: 
educação, assistência social, saúde

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Articulação 30 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

158
Ampliar o conhecimento dos servidores 
sobre Direito Administrativo e suas 
aplicações nas práticas do serviço público

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 30 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
políticas 
públicas

legislação 
pública ead

159 Capacitar os servidores em análise 
econômica do direito Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
políticas 
públicas

economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

160 Capacitar os servidores para Análise de 
Impacto Regulatório Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

161 Capacitar os servidores para análise de 
investimentos de projetos públicos Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

162
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre economia e economia 
política

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
políticas 
públicas

economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

163
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Desenvolvimento econômico

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
políticas 
públicas

economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

164

Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Métodos de análise em complexidade 
econômica

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão de 
políticas 
públicas

economia ead macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

165 Ampliar conhecimentos e metodologias 
sobre Administração pública Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Educação Formal Técnica/Específica 
do cargo 30 Gestão de pessoas 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

166
Ampliar o conhecimento dos conceitos, 
normativas e práticas na área de gestão, 
governança e administração pública

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Educação 
Formal, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança, 
Atividade de 

Extensão

Normativa/Legal, 
Visão sistêmica

500

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

167 Atuar na avaliação socioeconômica de 
projetos Sim

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
projetos ead introdução à gestão de projetos

168
Capacitar gestores para a organização e o 
planejamento de prioridades institucionais 
(PDI, PPI, PDP)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Articulação 30
Gestão, organização e inovação 
institucional , Planejamento e 
orçamento

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

planejamento 
estratégico ead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico 

para organizações públicas

169
Capacitar o servidor na área de 
gerenciamento de projetos com o 
framework SCRUM

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI/ DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 3 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 
similares de eventos

CURSO ONLINE FORMAÇÃO 
COMPLETA EM SCRUM - 

PLANEJAMENTO E GESTÃO 
ÁGIL DE PROJETOS

00:00 2020 Não 1225
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
projetos ead introdução à gestão de projetos

170 Capacitar o servidor visando a melhora no 
planejamento estratégico de suas tarefas. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP / UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Condução de 
mudanças, 

Orientação por 
resultados

4 Gestão, organização e inovação 
institucional

Presencial, A 
distância Evento de Capacitação Curso Planejamento Estratégico 40:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

planejamento 
estratégico ead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico 

para organizações públicas

171
Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de análise e gerenciamento de 
projetos.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
projetos ead introdução à gestão de projetos

172
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metodologias para aplicação da "gestão 
por resultados"

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Orientação por 
resultados 50 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Congresso, 
Outras modalidades similares 

de eventos

Curso de Gestão por 
Resultados 30:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão por 
resultados ead

173
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para Planejamento Estratégico 
da Internacionalização

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Condução de 
mudanças 6 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Curso 20 2020 Não 500

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

planejamento 
estratégico presencial construção de cenários prospectivos, gestão da estratégia com bsc

174
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para Processos Internos: 
Cooperação Internacional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 2 Controle Interno Semipresencial Evento de Capacitação Curso 8 2020 Não 500

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
parcerias presencial

175
Capacitar os servidores sobre técnicas de 
relações institucionais e governamentais e 
de articulações com a sociedade

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Representação 
Institucional 4 Comunicação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
parcerias ead



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

176 Capacitar servidores acerca de legislação 
para cooperação entre instituições Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
parcerias ead

177
Capacitar servidores para identificar, 
mapear, redesenhar, melhorar e gerir 
processos de trabalho

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Gestão de Processos 30:00:00 2020 Não 300

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
processos ead introdução à gestão de processos

178
Desenvolver habilidades em gestão de 
processos (mapeamento, padronização, 
controle e melhoria de processos)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Desenvolvimento 
de equipes 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica

gestão de 
processos ead introdução à gestão de processos

179
Desenvolver habilidades para 
estabelecimento e acompanhamento de 
indicadores de desempenho institucional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Comportamental

, gerencial ou 
liderança

Gerenciamento de 
equipes 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica indicadores ead

180
Desenvolvimento de habilidades para 
tomada de decisões com base na análise 
SWOT

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Orientação por 
resultados 10 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Análise Ambiental e Interna - 

SWOT 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

181
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: Análise 
de investimentos de projetos públicos

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

182
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: Estudos 
Organizacionais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

183
Utilizar conceitos, metodologias e 
ferramentas para gestão estratégica das 
organizações

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Processo decisório 50 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

gestão 
estratégica gestão pública ead planejamento estratégico para organizações públicas

184
Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para aplicação de "gestão de 
riscos" na instituição

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Processo decisório 200 Controle Interno

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação Curso, Oficina, Fórum Gestão de Riscos 30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

governança e 
gestão de riscos gestão de riscos ead gestão de riscos no setor público

185 Capacitar servidores sobre fundamentos e 
atividades relacionadas à Ouvidoria Pública.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Devolutiva 
(feedback)

5 Ouvidoria 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

186 Identificar fragilidades e riscos Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Gerenciamento de 
equipes 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governança e 
gestão de riscos gestão de riscos ead gestão de riscos no setor público

187
Organizar as atividades e atribuições 
relativas a ouvidoria no contexto da 
administração pública federal

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Devolutiva 
(feedback)

4 Ouvidoria
Presencial, A 

distância, 
Semipresencial

Evento de Capacitação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

188

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

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR-DV PR Aprimoramento 
Técnico

Condução de 
mudanças 3 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

governança e 
gestão de riscos governança ead

189 Ampliar o conhecimento dos servidores nas 
aplicabilidades do SEI! Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Ingresso no 

serviço público 
federal

Aplicativos e 
sistemas 100 Documentação e Arquivo

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Fórum, 
Congresso, Outras 

modalidades similares de 
eventos

Curso sobre uso do Sistema 
Eletrônico de Informações - SEI 30:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

sistema 
eletrônico de 

informações sei
ead sistema eletrônico de informações - sei! usar

190 Capacitar os servidores na produção e edição 
de conteúdo para Podcast Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

mídias portais e 
redes sociais 

governamentais
ead

191 Capacitar os servidores sobre a Nova Lei de 
Proteção de Dados Pessoais. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COGETI e DIMASU PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
5 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

proteção de 
dados ead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

192

Capacitar os servidores sobre as bases 
normativas, conceituais e operacionais que 
podem ser utilizadas na aplicação de Lei de 
Acesso à Informação (LAI

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Normativa/Legal 15 Transparência e controle social Presencial, A 

distância Evento de Capacitação Curso 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

193
Capacitar servidores a unir teoria e prática 
para a compreensão do cenário da 
comunicação digital no setor público.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASCOM/ DIRCOM PR Aprimoramento 
Técnico

Comunicação 
eficaz 10 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Gestão da Comunicação, das 
Mídias Sociais e Assessoria de 

Imprensa na Administração 
Pública

00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

mídias portais e 
redes sociais 

governamentais
ead

194
Capacitar servidores com conhecimentos 
técnicos relativos ao desenvolvimento de 
novas funcionalidades para páginas web

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

Decom/Dircom PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 25 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

mídias portais e 
redes sociais 

governamentais
ead

195 Capacitar servidores para realizar edição do 
site utfpr (Plone) Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 30 Gestão, organização e inovação 

institucional

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Curso de boas práticas e 

edição Portal UTFPR 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

mídias portais e 
redes sociais 

governamentais
ead

196
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Transparência no setor público

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Evento de Capacitação, 
Educação Formal 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência governo aberto ead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

197
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre "Transformação Digital, Governo 
Digital e Transparência

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

EPROC PR Aprimoramento 
Técnico

Condução de 
mudanças, 
Inovação, 

Normativa/Legal, 
Visão sistêmica

3
Gestão, organização e inovação 
institucional , Transparência e 
controle social

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Curso de Transformação 
Digital, Governo Digital e 

Transparência
120:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

governo digital 
e transparência

governo aberto ead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

198
Aperfeiçoar os conhecimentos de design 
gráfico para criação de materiais de 
comunicação e divulgação institucional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASCOM/ DIRCOM PR Atividade de 
Extensão

Comunicação 
eficaz 14 Comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Curso de Design Gráfico 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

inovação
design design 

thinking 
etnográfico

ead

199 Capacitar servidores em ambientes criativos: 
DIY, Fablab Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 30 Gestão, organização e inovação 

institucional 30:00:00 0 Não 300
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

200 Capacitar servidores em IoT – internet das 
coisas Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 30 Gestão, organização e inovação 

institucional IoT – Internet das coisas 30:00:00 2020 Não 300
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

201
Capacitar servidores em tecnologias 
emergentes: metaverso, realidade ampliada, 
realidade virtual, computação ubiqua

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 30 Gestão, organização e inovação 

institucional Tecnologias emergentes 30:00:00 0 Não 300
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

202

Obter e e utilizar do conhecimento em 
tecnologia para a área de produção e 
empreendedorismo voltado à geração de 
ideias de inovação nas organizações

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Inovação 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

203
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Inovação e Tecnologia

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

204
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologias Alternativas de Gestão

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Condução de 
mudanças, Ensino, 

pesquisa e/ou 
extensão, Visão 

sistêmica

90

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

205
Atualização da Legislação, aprendizado e 
reciclagem dos servidores conforme IN 
05/2018, IN 01/2019, IN 06/2018.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DEMAP, DEPRO, DESEG,DEOFI, DIRPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo

80 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso

30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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 serviços

206
Atualização de conhecimentos para orientar, 
planejar e operacionalizar contratações 
públicas na modalidade de licitação pregão

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
80 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação

Aprendizagem em Serviço, 
Estágio, Intercâmbio, Estudo 

em grupo, Curso, Oficina, 
Palestra, Seminário, Fórum, 

Congresso, Conferência, 
Seminário, Workshop, 

Simpósio, Semana, Jornada, 
Outras modalidades similares 

de eventos

Formação de Pregoeiros, 
Congresso de Pregoeiros

30:00:00 2020 Não 300
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

207
Capacitar Gestores e Fiscais de Contrato de 
Serviços Continuados com Dedicação de 
Mão de Obra Exclusiva

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRMAP, DIRSEG, DEMAP, DESEGPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 25 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Fórum, Congresso

Gestão de Contratos de 
Serviços Continuados com 
Dedicação de Mão de Obra 

Exclusiva

40:00:00 2020 Não 4000
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

208 Capacitar o servidor na área de Gestão e 
Manutenção Predial Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DEPRO ; DIOMAI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 7 Gestão, organização e inovação 

institucional A distância Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

gestão 
patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união

209
Capacitar os servidores com conhecimentos 
relacionados à logística e contratações 
sustentáveis

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Sustentabilidade 30

Serviços gerais (logística), Outra 
– o tema do desenvolvimento 
não é atualmente coberto por 
sistema estruturante da 
administração

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

logística ead logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 
sustentabilidade na administração pública

210 Capacitar os servidores em SPIUNET Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DEOFI-MD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Contabilidade Presencial Evento de Capacitação Curso SPIUNET 00:00 2020 Não 4000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

sistemas de 
logística e 
compras

presencial

211 Capacitar os servidores na Elaboração de 
Planilhas Orçamentárias de Obras - SINAPI Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESEG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Serviços gerais (logística) Presencial Evento de Capacitação Curso

Elaboração de Planilhas 
Orçamentárias de Obras - 

SINAPI
24:00:00 2020 Não 3100

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

sistemas de 
logística e 
compras

presencial

212 Capacitar os servidores nas novas formas de 
contração tendo por base a IN 01/2019.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DEMAP, COGETI, PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo

30 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Curso, Oficina, Fórum, 
Congresso

Treinamento sobre IN 
01/2019, contratação de 

solução de TIC
30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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 serviços

213
Capacitar os servidores para a realização de 
compras públicas frente as legislações e 
normas atuais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
100 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Semana

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

214

Capacitar os servidores para realizar a 
contratação de produtos e serviços de TI na 
administração pública conforme as normas 
vigentes

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI, DIRGTI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
25 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação Curso Planejamento e Contratação 
de Serviços de TI 40:00:00 2020 Não 2560

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

215 Capacitar servidores Licitação e Contratação 
de Obras e Serviços de Engenharia Sim

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, DEMAP, DEPRO, PROPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
50 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Seminário, Congresso
Licitações de Obras e Serviços 

de Engenharia 30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

216
Conhecer as funcionalidades e operar o 
Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
– SCDP

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

GADIR, GABIR, DIRPLAD, PROPLAD, COGERH, DEPARTAMENTOS ACADÊMICOSPR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, Outras 
modalidades similares de 

eventos

Regras e fundamentos do 
Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens (SCDP)

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

sistemas de 
logística e 
compras

ead regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens 
(scdp)

217
Conhecer as modalidades de inexigibilidade 
e dispensa de licitação para a realização de 
contratações específicas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP, PROPLAD, UTFPRPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Semana

Curso inexigibilidade e 
dispensa de licitação 30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

218
Conhecer as modalidades e os tipos de 
licitação e seus regramentos, para orientar, 
planejar e realizar contratações públicas.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
100 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Jornada

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

219
Conhecer e realizar contratações sob Regime 
Diferenciado de Contratações - RDC de obras 
públicas

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, PROPLAD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
15 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Regime Diferenciado de 
Contratação – RDC de Obras 

Públicas
30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

220 Gestão da frota de veículos da instituição, 
bem como da logística decorrente Sim

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Outras 5

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

A distância Evento de Capacitação
Curso, Palestra, Outras 

modalidades similares de 
eventos

Logística e Gestão de 
Transportes 30:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

logística ead logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 
sustentabilidade na administração pública

221

Gestão patrimonial nas áreas de materiais e 
patrimônio, suprimento, almoxarifado, 
avaliação patrimonial, reavaliação e 
depreciação e desfazimento

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEMAP, DIRPLAD, PROPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30 Serviços gerais (logística)

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Semana

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

gestão 
patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união

222
Instrumentalizar e aperfeiçoar os servidores 
com conhecimentos e metodologias para a 
gestão e fiscalização de contratos públicos

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
200 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Semana

Gestão e Fiscalização de 
Contratos 30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

fiscalização de 
contratos ead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de 

contratos administrativos

223
Obter orçamentos de compra de materiais 
de consumo, permanentes e serviços, 
nacionais e internacionais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal, 
Aplicativos e 

sistemas

30 Planejamento e orçamento
Presencial, A 

distância, 
Semipresencial

Evento de Capacitação 30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

gestão de 
materiais

ead

224 Operacionalizar a gestão do patrimônio 
público na plataforma SIADS Sim

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEOFI, DEMAP, PROPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 35

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Seminário, 

Workshop 30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

gestão 
patrimonial ead fiscalização na gestão do patrimônio da união



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

225
Orientar, planejar e executar licitações 
específicas para contratação de serviços 
continuados

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, PROPLAD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Palestra, Congresso, 
Outras modalidades similares 

de eventos

Curso de Licitações com 
Enfoque em Contratações de 

Serviços Continuados
30:00:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

226
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre Elaboração Estudo Técnico Preliminar, 
Termo de Referência e Projeto Básico

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
200 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Elaboração de Projeto Básico e 

Termo de Referência 21:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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

227
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
sobre Gestão e Fiscalização de Obras e 
Serviços de Engenharia

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, PROPLAD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
100 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Jornada

Fiscalização e Gestão de 
Contratos Administrativos 
para Execução de Obras e 

Serviços de Engenharia

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

logística e 
compras 
públicas

fiscalização de 
contratos ead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de 

contratos administrativos

228
Aprimorar aprendizado no SIAFI e 
aperfeiçoar a geração de relatórios no 
sistema Tesouro Gerencial

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIROF, DEOFI, PROPLAD, DIRPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal, 
Aplicativos e 

sistemas

25 Administração financeira
Presencial, A 

distância, 
Semipresencial

Evento de Capacitação
Curso, Congresso, Outras 
modalidades similares de 

eventos
21:00 2020 Não 200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

sistemas 
orçamentários

ead siafi básico, siafi ordens bancárias

229

Capacitar os servidores com conhecimentos 
e atualizações de normas técnicas e legais 
quanto às obrigações tributárias acessórias 
da UTFPR

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIROF e DEOFI's PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Contabilidade

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Fórum, Congresso
Retenções Tributárias e 

elaboração da DIRF 30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

gestão 
tributária ead gestão tributária municipal

230 Capacitar os servidores em Análise e 
Interpretação de balancetes Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DEOFI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Administração financeira Presencial Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

231 Capacitar os servidores em Regularizações 
Contábeis Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DEOFI-MD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Administração financeira Presencial Evento de Capacitação Curso Regularizações Contábeis 00:00 2020 Não 4000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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

232 Capacitar os servidores em suprimento de 
fundos Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DESEG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Serviços gerais (logística) Presencial Evento de Capacitação Curso Suprimento de Fundo 20:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

suprimento de 
fundos presencial

233 Capacitar os servidores na área de Gestão e 
Administração Financeira Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRPLAD / DEOFI PR Aprimoramento 
Técnico Visão sistêmica 2 Administração financeira Semipresencial Evento de Capacitação Curso Gestão e Administração 

Financeira 360:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

planejamento 
financeiro presencial instrumentos de planejamento financeiro: ppa, ldo e loa, lei de 

responsabilidade fiscal (lrf) e novo regime fiscal (nrf)

234 Capacitar os servidores para elaboração de 
orçamento de obras públicas

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, DEPRO, DIRPRO, DIRPROC, DEPROJ, PROPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
30 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Seminário, Fórum, Congresso, 

Conferência, Seminário, 
Semana, Jornada

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

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 
municípios

235 Instrumentalizar e ampliar o conhecimento 
na área de retenção de impostos Sim

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIRPLAD, DEOFI, PROPLADPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
25 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Seminário, Congresso Curso de Retenção de tributos 21:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

gestão 
tributária ead gestão tributária municipal

236 Orientar e executar regularizações contábeis, 
emissão de GFIP, DIRF, Etc.

Sim
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal, 
Aplicativos e 

sistemas

30 Administração financeira
Presencial, A 

distância, 
Semipresencial

Evento de Capacitação

Curso, Oficina, Palestra, 
Congresso, Outras 

modalidades similares de 
eventos

30:00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

orçamento e 
finanças

sistemas 
orçamentários

ead siafi básico, siafi ordens bancárias

237
Proporcionar ampliação e atualização dos 
conhecimentos e habilidades dos servidores 
a área de orçamento público e finanças

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Técnica/Específica 
do cargo, 

Normativa/Legal
100 Planejamento e orçamento, 

Administração financeira

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

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 
municípios

238

Ampliar conhecimentos em Estudos e 
Caracterização de Efluentes Industriais e 
Tratamento de Águas de Abastecimento e 
Residuárias

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

outros sustentabilidad
e ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

239

Capacitar docentes em técnicas de 
desenvolvimento e aplicação de indicadores 
de processo e resultado para avaliação de 
sustentabilidade

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 2

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

outros sustentabilidad
e ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

240

Possibilitar a difusão e a aplicação de 
conhecimentos que contribuam para a 
melhoria contínua da gestão sustentável na 
instituição

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

UTFPR PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Comportamental
, gerencial ou 

liderança

Sustentabilidade 50
Gestão, organização e inovação 
institucional , Planejamento e 
orçamento

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

outros sustentabilidad
e

ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

241
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Sustentabilidade

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Sustentabilidade 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

outros sustentabilidad
e ead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

242 Capacitar o servidor para atuar na área de 
importações Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP / UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 4 Administração financeira

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Fórum Gestor de Importações e 

Exportações 24:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

comércio 
exterior ead

243
Capacitar o servidor para atuar na área de 
importações, especificamente na análise de 
Incoterms

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP / UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Administração financeira Presencial Evento de Capacitação Curso Incoterms - Atualização na 

Legislação Aduaneira 16:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

comércio 
exterior presencial

244
Capacitar o servidor para atuar na área de 
importações, especificamente no sistema 
SISCOSERV e análise de NBS

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEMIMP / UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Administração financeira Presencial Evento de Capacitação Curso

Siscoserv: Classificação na NBS 
e Preenchimento do Programa 

Siscoserv
16:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

comércio 
exterior presencial

245 Capacitar os servidores em políticas, 
tecnologias e informática na Saúde Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

saúde e 
vigilância 
sanitária

ead introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em 
serviços de saúde

246
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Desenvolvimento Regional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

desenvolviment
o regional ead para fazer uma exposição, plano museológico: planejamento estratégico 

para museus

247
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: Política, 
Planejamento e Administração em Saúde

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

saúde e 
vigilância 
sanitária

ead introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em 
serviços de saúde

248

Proporcionar conhecimentos sobre 
educação ambiental, a fim de buscar 
embasamento teórico para as ações 
relacionadas à Comissão de Resíduos 
Sólidos.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão

10

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

A distância Evento de Capacitação
EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO 

INSTRUMENTO DE 
SUSTENTABILIDADE

00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

políticas 
públicas 
setoriais

resíduos sólidos ead

249 Ampliar conhecimentos em Ciência da 
Computação para atividades docentes Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

250 Ampliar conhecimentos em telefonia IP / 
VoIP Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-MD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 4 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

251 Atualização dos servidores em tecnologias 
aplicadas à segurança da informação Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-LD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação
Curso, Fórum, Congresso, 

Simpósio, Outras modalidades 
similares de eventos

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

252
Atualização dos servidores em tecnologias 
de sistemas de informação, voltadas a área 
desenvolvimento, suporte e implantação.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-LD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação
Curso, Fórum, Congresso, 

Outras modalidades similares 
de eventos

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

253
Atualização dos servidores em tecnologias 
relacionadas a infraestrutura de Tecnologia 
da Informação.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-LD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo

5 Tecnologia da informação e 
comunicação

Equipamentos, topologia e 
protocolo de redes de 

computadores, sistemas e 
virtualização de servidores, 

configuração e gestão de 
ambiente

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti

ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

254 Capacitar engenheiros civis para utilização 
de software de calculo estrutural Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPRO/DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 4

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Palestra, 

Fórum, Congresso SOFTWARE EBERICK 2019 30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

255
Capacitar o servidor com conhecimentos e 
habilidades específicas na área de gestão e 
segurança de Redes de Computadores

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Redes de Computadores 00:00 2020 Não 260
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

256
Capacitar o servidor com conhecimentos 
para a realização de auditoria de sistemas de 
TI.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRGTI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Tecnologia da informação e 

comunicação Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 
similares de eventos 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

257 Capacitar o servidor na área de programação 
em Javascript, DOM, Ajax Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Javascript 00:00 2020 Não 260
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

258 Capacitar o servidor na área de programação 
Web utilizando HTML5 + CSS3 + JQquery Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos HTML5 + CSS3 + JQuery 00:00 2020 Não 260
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

259
Capacitar o servidor para execução de 
atividades de administração no ambiente 
Linux

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COGETI-TD, COGETI-PG, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 10 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Administração de Sistemas 

Linux 40:00:00 2020 Não 1440
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

260

Capacitar o servidor para gerenciar 
ambientes de TI, utilizando ferramentas de 
gerência de configurações: Puppet, Chef e 
Ansible

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-AP/ COGETI/ DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Ferramentas de Automação 
DevOps com Ansible, Chef e 

Puppet.
40:00:00 2020 Não 2700

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

261 Capacitar os servidor em Metodologias para 
o uso de tecnologias digitais Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300 Gestão, organização e inovação 

institucional
Metodologias e uso de 

Tecnologias Digitais 30:00:00 2020 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

262
Capacitar os servidor em soluções de 
virtualização, elaboração de projeto de 
virtualização e diagnóstico de servidores

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Virtualização de Servidores 40:00:00 2020 Não 2560

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

263 Capacitar os servidores com conhecimento 
em linguagem de programação. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

264 Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de automação de tarefas. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação robótica ead

265 Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de experiência de usuário Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

266
Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de gerenciamento de servidores de 
aplicação.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

267

Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de infrastrutura para 
desenvolvimento e homologação de 
aplicações.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGTI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

268 Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de otimização de sistemas. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

269 Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de segurança de aplicações. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIRGTI PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

270
Capacitar os servidores com conhecimento 
na área de testes, processos, acessibilidade e 
de internacionalização de software.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Gerenciamento de 
equipes 20 Tecnologia da informação e 

comunicação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

271
Capacitar os servidores com conhecimento 
para desenvolvimento web / desktop / 
mobile

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DESIS PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 20 Tecnologia da informação e 

comunicação
Aprendizagem Prática, Evento 

de Capacitação 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

272

Capacitar os servidores em desenvolvimento 
Web: Javascript, Node, Gulp, Webpack, 
jQuery, Bootstrap, React, Vue JS, ExpressJS, 
MySQL e MongoDB

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-TD PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Hardening em Linux 40:00:00 2020 Não 1920
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

273 Capacitar os servidores para o uso de “live 
streaming” e “Conference Web” Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

274

Capacitar servidor com os princípios da 
comunicação sem fio, com os diversos tipos 
e padrões de redes sem fio (Wi-Fi, 
Bluetooth)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos Tecnologias de Redes sem Fio 40:00:00 2020 Não 1920
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

275

Capacitar servidor no desenvolvimento de 
sistemas e aplicações para recursos visuais 
gráficos (janelas, botões, campos para 
entrada de dados, etc)

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
JAVA - Interfaces Gráficas e 

Banco de Dados 40:00:00 2020 Não 1920
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

276 Capacitar servidor no tratamento de testes 
de invasão de aplicações web. Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Teste de Invasão de Aplicações 

Web 40:00:00 2020 Não 2560
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

277

Capacitar servidor para a administração de 
redes LAN e WAN na implantação de suporte 
ao protocolo IPv6 nas redes de suas 
organizações.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG, PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação IPv6 Básico 40:00:00 2020 Não 1920

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

278
Capacitar servidor para instalar, configurar e 
gerenciar ambientes de web e 
videoconferência com qualidade e eficiência.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Administração de 
Videoconferência 40:00:00 2020 Não 2560

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

279
Capacitar servidor para utilização a 
Linguagem de Programação Java, suas 
características e funcionamento

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-PG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 1 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos JAVA - Fundamentos 40:00:00 2020 Não 1920
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

280

Capacitar servidores com conhecimentos 
técnicos relativos ao desenvolvimento de 
novas funcionalidades para o Portal da 
UTFPR

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DECOM/ DIRCOM PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Comunicação

Google Analytics; HTML e CSS; 
Web design; SEO (Search 

Engine Optimization);
00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação desenvolvedor ead emag desenvolvedor

281 Capacitar Servidores na área de Ciência da 
Informação

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão

15

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti

ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

282 Capacitar servidores no Sistema Xperta OPPX Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Aplicativos e 
sistemas 30

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

283

Criar competência técnica para oferecer 
soluções em Instalação de Redes de 
Cabeamento Estruturado. Furukawa FCP 
Professional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-TD, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

6

Tecnologia da informação e 
comunicação, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Programa Furukawa Certified 

Professional (FCP)
40:00:00 2020 Não 1200

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

software ead

284 Operar e manusear drones Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo, 

Aplicativos e 
sistemas

5

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação

Pilotagem e manuseio de 
drones/vants 00:00 2020 Não 1000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação robótica ead

285
Preparar técnicos e/ou administradores de 
redes para implementar e administrar o 
Bacula referente ao Active Directory

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-TD, COGETI, DIRGTIPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo

1

Tecnologia da informação e 
comunicação, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Bacula: Ferramenta livre de 
Backup, Active Directory e 

Políticas de Grupo com Linux, 
The com plete Ethical Hacking 
Course 2.0: Python & Kali Linux

80:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

software ead

286
Proporcionar aos servidores conhecimento 
sobre governança de TI e gerenciamento de 
serviços de TI

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

COGETI-DV PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2 Tecnologia da informação e 

comunicação

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos
Gerenciamento de Serviços de 

TI 24:00:00 2020 Não 1920
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

287
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Transferência de Tecnologia

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

288

Proporcionar aos servidores o 
acompanhamento de tendências e avanços 
tecnológicos no âmbito da Ciência da 
Informação

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPBIB e DEBIB PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10 Documentação e Arquivo 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação

governança em 
ti ead mundo conectado ? manual de sobrevivência

289 Utilizar o software Revit para o início do 
processo de implantação do BIM Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 24

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Revit Architecture Essencial 

2019 40:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

tecnologia da 
informação software ead

290
Capacitar e atualizar conhecimentos de 
servidores em áreas de elétrica, eletrônica, 
eletrotécnica

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRPLAD, DESEG, DICOBEM, DIOMAI, DEPROPR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial Evento de Capacitação 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

291
Capacitar os servidores na área de sistemas 
de gestão da energia - Requisitos com 
orientações para uso - ABNT NBR ISO 50001

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPRO / DESEG PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Curso

Sistemas de gestão da energia 
- Requisitos com orientações 

para uso - ABNT NBR ISO 
50001

30:00:00 2020 Não 2150
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

292 Proporcionar aos servidores para a aplicação 
de normas de segurança e acessibilidade Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico Inovação 1 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Treinamentos em Normas 
Regulamentadoras 9050/2015 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

293 Direção Defensiva e Ofensiva Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação

DIRSEG PR Aprimoramento 
Técnico

Autocontrole, 
Técnica/Específica 

do cargo
1 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Curso 00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

294

Conhecer a modelagem da informação 
durante as fases de planejamento, execução 
e pós execução de obras e serviços de 
engenharia

Não
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3 Planejamento e orçamento

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação 00:00 2020 Não 2000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

295 Capacitar engenheiros civis para projeto e 
obras de fundações de edificações Não

Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DEPRO, DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 5 Planejamento e orçamento Presencial Evento de Capacitação Fundações – Projeto e 

Execução 12:00 2020 Não 700
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

296 Capacitar engenheiros civis para 
dimensionar estruturas de aço Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPRO/ DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 2

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância Evento de Capacitação Curso Dimensionamento de 

Estruturas de Aço Avançado 30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

297
Capacitar engenheiros eletricistas em 
relação as normas ABNT NBR 14039:2005 e 
ANT NBR 15751:2013

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DEPRO/DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial Evento de Capacitação
Proteção, Coordenação e 

seletividade em Instalações 
Elétricas de Média Tensão

30:00:00 2020 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

298 Capacitar engenheiros eletricistas em 
relação a norma ABNT NBR 5419/2015 Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação

DEPRO/DIRPRO PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 3

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Oficina, Seminário, 

Fórum, Congresso

Cursos de SPDA + MPS 
fundamentados pela ABNT 

NBR5419/2015 e NR10
30:00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

299 Realizar atendimentos de primeiros socorros Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 200

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, 
Semipresencial Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos 00:00 2020 Não 300
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

300
Desenvolver competência técnica para o 
apoio ao desenvolvimento de projetos que 
possibilitem a curricularização da extensão.

Não
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIREC, PROREC PR Atividade de 
Extensão

Técnica/Específica 
do cargo 20

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação 00:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

301

Apoiar e orientar o diagnóstico, preparação 
e apresentação de projetos empresariais e 
comunitários (consultoria, cursos, extensão, 
assessoria)

Não
Técnicos 
Administrativos em 
Educação

DIREC, PROREC PR

Aprimoramento 
Técnico, 

Atividade de 
Extensão

Técnica/Específica 
do cargo 6

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

A distância Evento de Capacitação Curso de Consultoria 
Empresarial 200:00:00 2020 Não 60

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

302

Conhecer os conceitos e metodologias para 
acompanhamento e desenvolvimento de 
grupos empreendedores no âmbito 
institucional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

DIREC, PROREC PR Aprimoramento 
Técnico Inovação 30 Gestão, organização e inovação 

institucional
Presencial, A 

distância Evento de Capacitação 00:00 2020 Não 200
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

303
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Planejamento Urbano

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

304 Ampliar conhecimentos dos servidores na 
área de Engenharia Elétrica Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 5

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Aprendizagem Prática, 
Educação Formal 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

305
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Modelos baseados em agentes

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

306

Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: Geração 
de energias renováveis como apoio ao 
desenvolvimento regional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

307 Capacitação técnica para utilização e 
organização de laboratório Multiusuário Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Técnica/Específica 
do cargo 10

Controle Interno, Outra – o tema 
do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação Curso, Outras modalidades 

similares de eventos

Treinamento em microscopia 
eletrônica de varredura na 

ESALQ/USP
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

308
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Educação, Tecnologia e Trabalho

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

309
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: Direito, 
Tecnologia, Ciência e Saúde

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

310
Capacitar os servidores para aquisição de 
conhecimentos em Ciência, Tecnologia e 
Sociedade

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

311
Ampliar conhecimentos em ciências sociais e 
humanas para atividades científicas e 
docentes

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

312
Ampliar conhecimentos na área de ciências 
do esporte e educação física para atividades 
docentes

Sim Docentes UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

313
Desenvolver atividades de ensino e 
manusear equipamentos em laboratórios na 
área de ciência e tecnologia de alimentos

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

314
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologia, Trabalho e Gestão

Sim Docentes UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

315
Ampliar conhecimentos em Planejamento 
Urbano e Regional/Demografia para 
atividades docentes

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

316
Ampliar conhecimentos em Biomateriais e 
Materiais Biocompatíveis para atividades 
docentes

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

317
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Tecnologias Sociais

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

318 Capacitar os servidores em Cultivo de 
Tecidos Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

319 Capacitar os servidores em Políticas de 
Ciência e Tecnologia Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

320
Capacitar os servidores em Bioestatística, 
Bioimpressão e Biomecânica para atividades 
de ensino

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

321
Proporcionar aos servidores conhecimentos 
atualizados sobre o tema de estudo: 
Energias Renováveis

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 90

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

322 Ampliar conhecimentos em física médica 
para atividades docentes Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 5

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

323
Ampliar conhecimentos em Engenharia 
Biomédica para atividades docentes e 
Instrumentação Biomédica

Sim Docentes UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

324

Capacitar os servidores com conhecimentos 
e metologias para a Gestão da 
Internacionalização em processos aplicados 
no Ensino Superior

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Desenvolvimento 
de equipes 1 Gestão, organização e inovação 

institucional Presencial Evento de Capacitação Workshop International Staff Training 
Week 40 2020 Não 1000

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

325

Capacitar servidores no conhecimento 
acerca do papel das organizações públicas e 
sociais e das políticas no âmbito local, 
nacional e internacional

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Educação Formal Técnica/Específica 
do cargo 3 Gestão de pessoas Presencial Educação Formal Mestrado, Doutorado 00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP



Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP-UTFPR) com Manifestação Técnica SIPEC - Versão Completa
PDP - UTFPR - Ações de Desenvolvimento previstas para o órgão Manifestação/ Classificação SIPEC

Item Necessidade a ser atendida Transversal Público alvo Unidades 
organizacionais

UF
Enfoque do 

desenvolviment
o

Competência 
associada

Quantidade 
prevista de 
servidores

Área temática – Sistema 
Estruturante do Poder Executivo 

Federal
Modalidade Tipo de aprendizagem Especificação do tipo de 

aprendizagem
Título

Carga 
horária 

individual 
prevista

Término 
previsto

Ação 
gratuita

Custo 
individual 

previsto

A necessidade 
pode ser 

atendida pela 
Escola de 

Governo do 
meu Órgão

macro micro Modalidade da 
demanda

cursos

326
Capacitar servidores nas áreas de direito 
público e sociedade, políticas públicas, 
psicologia e educação.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Educação Formal Técnica/Específica 
do cargo 15 Gestão, organização e inovação 

institucional 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

327

Capacitar os servidores para atuarem em 
ações de prevenção e de evacuação das 
edificações em casos de incêndios e outros 
acidentes

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 120

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Brigada de incêndio 00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

328

Capacitar os servidores na área de gestão de 
resíduos sólidos e líquidos, visando 
contribuir com ações de descarte dos 
resíduos produzidos

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Sustentabilidade 10

Gestão, organização e inovação 
institucional , Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

329

Ampliar possibilidades teóricas, 
metodológicas e tecnológicas aplicadas às 
atividades de apoio ao ensino, à pesquisa e à 
extensão

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 300

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

330 Aprimorar o desempenho dos servidores em 
pesquisas de grande impacto científico Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 100

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

331 Capacitar servidores sobre Neuropedagogia Sim Docentes ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 50 Gestão, organização e inovação 

institucional 30 0 Não 100
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

332 Capacitar os servidores sobre Literacia 
Digital Sim Docentes ASSEA/UTFPR PR Aprimoramento 

Técnico
Ensino, pesquisa 

e/ou extensão 150 Gestão, organização e inovação 
institucional 30 0 Não 100

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

333
Proporcionar aos servidores a oportunidade 
de atualizar seus conhecimentos da área de 
Tecnologias Livres e Segurança.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COGETI-TD PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

6

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial
Evento de Capacitação

Curso, Congresso, Outras 
modalidades similares de 

eventos

Latinoware 2020 – Congresso 
Latino-Americano de Software 

Livre e Tecnologias Abertas
20:00 2020 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

334
Capacitar os servidores sobre equipamentos, 
metodologias inovadoras e pesquisas na 
área de tecnologias de materias.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COEXP-AP, UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 3

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

335
Capacitar os servidores sobre equipamentos, 
metodologias inovadoras e pesquisas na 
área de tecnologias de materiais têxteis.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

COEXP-AP, COENT-APPR Aprimoramento 
Técnico Inovação 6

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

336
Aprimorar o conhecimento técnico sobre o 
uso de novas estratégias na área das ciências 
agrárias

Sim Docentes COZOO-DV, UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 12

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

337

Capacitar o servidor para a obtenção e uso 
de conhecimento em tecnologias atuais 
voltadas à pesquisa, ensino e extensão nas 
disciplinas de computação

Sim Docentes UTFPR PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão 25

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

338

Qualificar os servidores para acolhimento, 
intervenção breve e encaminhamentos para 
redução de danos em dependentes de 
substâncias Psicoativas.

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR PR Aprimoramento 
Técnico

Saúde e segurança 
do trabalho 80

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

00:00 0 Não 0
Meu Órgão não 

possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

339

Aprimorar conhecimentos científicos e 
manuseio de equipamentos em laboratórios 
na área de mecânica, eletromecânica e 
mecatrônica

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

340
Capacitar os servidores visando o 
aprimoramento dos conhecimentos na área 
de estruturas, edificações e construção civil

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

341 Aprimorar conhecimentos na área de física, 
física nuclear, astronomia e ensino de física Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

342 Aprimorar os conhecimentos na área de 
arquitetura e urbanismo Sim

Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

343

Instrumentalizar os docentes com o 
conhecimento de diferentes tecnologias de 
Automação Eletrônica de Processos Elétricos 
e Industriais

Sim Docentes UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

344

Obter conhecimentos sobre conteúdos 
relativos às áreas da química analítica, 
inorgânica, orgânica, físico-química, ensino 
de química e educação

Sim Docentes UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP

345
Aprimorar conhecimentos para o ensino e o 
manuseio de equipamentos em laboratórios 
na área de ciências biológicas

Sim
Técnicos 
administrativos em 
educação e Docentes

UTFPR, DEPED PR
Aprimoramento 

Técnico, 
Educação Formal

Ensino, pesquisa 
e/ou extensão, 

Técnica/Específica 
do cargo

50

Outra – o tema do 
desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração

Presencial, A 
distância, 

Semipresencial

Aprendizagem Prática, Evento 
de Capacitação, Educação 

Formal
00:00 0 Não 0

Meu Órgão não 
possui Escola 
de Governo

Ação de desenvolvimento não será atendida pela ENAP


