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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
1 Desenvolver atividades de pesquisa na área de álgebra/ educação matemática| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em ÁlgebraCOEBB-DV| DAMAT-CT DOCENTE| DocentesPR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoÁlgebra Álgebra CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora da formação de pesquisa do docente, visando futuros trabalhos e criando possibilidades de parcerias com pesquisadores de outras instituições| Melhorar o desempenho nas atividades docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
2 Desenvolver atividades a nível de capacitação docente na área de Robótica: cursos, networking, apresentação de trabalhos, etc.DACOM-MD Docentes PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoCiência da Computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
3 Desenvolver atividades a nível de capacitação docente nas diversas áreas relacionadas à computação: cursos, networking, apresentação de trabalhos.DACOM-MD Docentes PR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoCiência da Computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
4 Obter conhecimento e habilidades práticas relacionadas a cultura de desenvolvimento DevOps DAINF-PB DOCENTES PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoDesenvolvimento APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaO conhecimento obtido será transferido aos alunos nas disciplinas correspondentes das novas grades dos cursos de graduação, assim como compartilhado com a comunidade via cursos de extensão e/ou especializaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
5 Ampliar conhecimento em middleware para desenvolvimento de aplicações distribuídas. DAINF-PB DOCENTES PR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoMIDDLEWARE APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaO conhecimento obtido será transferido aos alunos nas disciplinas correspondentes das novas grades dos cursos de graduação, assim como compartilhado com a comunidade via cursos de extensão e/ou especialização.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
6 Realizar Modelagem 3D de conversores e projeto de máquinas (transformadores, geradores e motores) DAELE - MD Professores PR (20). Total:20Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoCiência da Computação: Metodologia e Técnicas da ComputaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConsequente: isso não é recorrente mas precisamos disso em resposta a mudanças internas e externas previstas na UTFPRPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
7 Aplicar novos conceitos acerca de avanços tecnológicos na Engenharia de Software (ES) e Interação Humano-Computador (IHC)COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoCiência da Computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho na elaboração de solução de TIC Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
8 Utilizar tecnologias aplicadas à segurança da informação COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementação de novas soluções ou melhoria das soluções existentes na área de Segurança da InformaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
9 Aprimorar conhecimentos (formal) na área de computação para desenvolver melhor as atividades de ensino, pesquisa e extensão, aumentando inclusão.COCIC-SH Professor do Magistério SuperiorPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoMetodologia e Técnicas da computação.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho em indicadores de produção acadêmica/ Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 

10 Desenvolver atividades a nível de capacitação docente na área de Inteligência Artificial: cursos, networking, apresentação de trabalhos, etc.| Desenvolver atividades a nível de Doutorado na área de engenharia biomédica e inteligência artificial, para atender disciplinas do curso.| Aplicar conhecimentos da área de Ciência de Dados e Inteligência Artificial| Instrumentalizar os docentes na  área de inteligência artificial| Capacitar os docentes com o conhecimento específico da área de ciência da computação, inteligência artificial e técnicas de aprendizagem de máquinas| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na área de ciencia da computaçãoDACOM-MD| DACOM-MD| COGETI-LD| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PGDocentes| Docentes| Analistas e Técnicos de Tecnologia da Informação| DOCENTES| DOCENTES| TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (14). Total:14Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoInteligência artificial CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Implementação de novas soluções ou melhoria das soluções existentes na área de Inteligência Artificial| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Fomentar o | Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); | Atualização dos conhecimentos;  Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprendizagem; Manutenção dos laboratórios de ensino e pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo(6)| Resultado Organizacional: Tático(2)| Estratégico(4)
11 Proporcionar aos servidores Intercâmbio científico na área de Metodologia e Técnicas da Computação| Ampliar e aperfeiçoar as pesquisas e colaboração científica na área de Metodologias e Técnicas da ComputaçãoDAINF-CT| DAINF-CT Docentes| DocentesPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoMetodologia e Técnicas de ComputaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Colaboração científicaOportunidades de colaboração científica| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente. Melhorar a Colaboração Científica.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
12 Capacitar servidor para a obtenção e geração do conhecimento voltado a computação aplicada COGETI-GP TAE PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoMetodologia e Técnicas de mestrado em Computação Aplicada AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoGerir de forma atual as tecnologias emergentes, possibilitando a aplicação no setor para minimizar prazos de soluções de incidentesPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
13 Ampliar o conhecimento sobre ferramentas tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho. DERAC-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoMetodologia e Técnicas da ComputaçãoTema geral: Informática; Marketing; Redes Sociais; MidiasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
14 Atualizar buscando ferramentas tecnológicas para a engenharia para atuar em sincronia com mercado e sociedade.DAAMB-LD; DAEMA-LD DOCENTE; Técnico AdministrativoPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInstalações e Equipamentos MetalúrgicosCurso de Revit, Curso de BIM, Curso de SIG aplicado, Curso de BIM aplicadoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosContribuições para os processos de ensino e de aprendizagem da Engenharia através das ferramentas: REVIT, BIM e SIG.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
15 Conhecer o desenvolvimento e aplicação de materiais (metálicos, poliméricos, cerâmicos, compósitos e  avançados) em produtos tecnológicosDAEMA-LD Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMetalurgia de TransformaçãoMateriais metálicos, poliméricos, cerâmicos, compósitos e  avançados) CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA atualização em novos materiais propicia um melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
16 Aprender e aprimorar o conhecimento em sistemas de geração de energia elétrica e fontes renováveis de energiaCOELT-AP Docentes PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoMateriais Elétricos Novas tendências em geração de energia elétricaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização do conteúdo com o que se aplica no mercado de trabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
17 Aprimoramentos relacionados ao desenvolvimento e construção de conversores eletrônicos estáticos. Conversores CA-CC, CC-CC e CA-CC DAELE-CP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMedidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; InstrumentaçãoConversores CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesUm docente mais qualificado para desempenhar suas funções com Professor e PesquisadorPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
18 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de engenharia elétrica.| Estabelecer novas parcerias por meio de estágios de pós-doutorado no exterior, nas áreas de Engenharia Eletrônica, Biomédica,Instrumentação eletrônica| Instrumentalizar o docente com o conhecimento específico na  área de automação e eletrônica| Instrumentalizar os docentes na  área de engenharia elétrica| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area de eletrônica e automação| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area dos sistemas eletricos| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area de normativas tecnicas, como Aplicar a NBR 5419| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area de normativas tecnicas, como Aplicar a NBR 5410| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area de geração, distribuição e transmissão de energia| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na área de engenharia elétrica e eletrônica| Instrumentalizar o servidor com o conhecimento específico na  área de elétrica e eletrônicaDAELN-CM| DAELN-CT| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PG| DAELE-PGDocente| Docentes| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (124). Total:124Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMedidas Elétricas, Magnéticas e Eletrônicas; InstrumentaçãoEngenharia elétrica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProfissional mais capacitado para atuar em área específica do ensino e da pesquisa.| Profissional atualizado, melhor nível acadêmico| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Fomentar o programa de mestrado do departamento; auxiliar na criação de | Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Fomentar o programa de mestrado do departamento; auxiliar na criação de|Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do Compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de apren| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação);|Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do Compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprend| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprend| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de apren| Atualização dos conhecimentos;  Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprendizagem; Manutenção dos laboratórios de ensino e pesquisa|Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, no desenvolvimento de novas técnicas de manutenção dos laboratórios, gestão dos recursos e infra-estrutura Precisa ser aprendido: Contínuo(11)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(10)
19 Programar em linguagem Python. DAMAT-LD; DAMEC-LD Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoProgramação em PythonAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosContribuições para os processos de ensino e de aprendizagem da Matemática por meio da linguagem Python.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
20 Realizar Gestão de Projetos (TIC ou Software) COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na gestão de projetos de TIC Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
21 Aprimorar conhecimentos nas diferentes áreas de Tecnologia da Informação, Engenharias e áreas afim COINT-GP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoEngenharias, Computação e áreas afinsENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação para fomentar e incentivar a inovação nos processos de desenvolvimento de pesquisas e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
22 Utilização em modo avançado de planilhas, Dashboards em Excel e Power BI DEMAP-GP; DEOFI-GP; DEPRO-GP; ASPLAD-GP; DESEG-GPTA's PR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da computação - sistemas de computaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMaior eficiência na elaboração de relatórios. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
23 Não conhecer todas as tecnologias emergentes na área de TI. COGETI-GP TA'S PR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoSistemas de ComputaçãoSistemas de ComputaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEconomia em reCursos financeiros se aplicadas soluções de software livre que venham em encontro com a necessidade da instituição. Melhora no ambiente de redes de computadoresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
24 Gerenciamento de infraestrutura Wifi COGETI-MD Técnicos administrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoWI-fi APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhorar a gestão a experiência de uso e administração de recursos dos equipamentos WiFi da InstituiçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
25 Automatização, gerenciamento e monitoramento de ativos de rede COGETI-MD Técnicos administrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoAtivos de rede APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosAperfeiçoar a gestão dos equipamentos de TI para melhorar os processos de negócio e a tomada de decisãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
26 Não ter o conhecimento para manutenção de sistema de CFTV COGETI-GP TAES PR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoSistemas de ComputaçãoSistemas de ComputaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEconomia em recursos em contratação de empresa especializada para a gestão do CFTVPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
27 Contratar produtos e serviços de TI na administração pública conforme as normas vigentes COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na elaboração de processos de contratação de produtos e serviços de TICPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
28 Sistemas de Computação: aprendizagem de máquina, processamento de sinais e reconhecimento de padrões DAELE-CP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoComputação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoOrientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existentemelhorando capacidade de desenvolver pesquisa científica de excelência, gerando resultados inovadores e relevantes ao desenvolvimento da tecnologia na área de sistemas computacionais.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
29 Atualizar o conhecimento do servidor na área de Desenvolvimento de Sistemas DIPSIS Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoDesenvolvimento de sistemasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesCapacitar o servidor na área de Desenvolvimento de SistemasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
30 Incentivo a publicação e participação em congressos científicos COINT-GP Docentes PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de Computação Engenharias, Computação e áreas afins.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCumprimento das atividades de pesquisa dos docentes. Capacitação dos docentes em novas tecnologias e pesquisas. Networking para cooperação técnica de pesquisaPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
31 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de ciência da computação.| Capacitação em tecnologias emergentes, na temática Ciência da Computação, subsistema Sistemas de Computação.| Instrumentalizar os docentes na área de Ciência da Computação| Atualizar conhecimentos teóricos e práticos, implantar e operar tecnologias emergentes voltadas à área de Ciência da ComputaçãoDACOM-CM| DAINF-PG| DAINF-PG| DIREDE, DIRGTITécnico Administrativo e Docente| DOCENTES| DOCENTES| Técnicos AdministrativosPR (13). Total:13Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA organização contará com um profissional bem mais capacitado para o desempenho de suas funções.| Atualizar e Replicar o conteúdo aprendido para a equipe do DAINF para uma melhora na aplicação de técnicas mergentes de sistemas de computação, visando a inclusão de novos tópicos nos cursos de gradução e abrindo a possibilidade de novs pesquisas par| Atualizar e Replicar o conteúdo aprendido para a equipe do DAINF para uma melhora na aplicação de técnicas mergentes de sistemas de computação, visando a inclusão de novos tópicos nos cursos de gradução e abrindo a possibilidade de novs pesquisas par| Capacitar os servidores da área de Infraestrutura de TI para a obtenção e utilização do conhecimento em tecnologias voltadas à área de Ciência da Computação.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Tático(1)| Estratégico(2)
32 Ampliar/atualizar os conhecimentos na área de software livre. DAINF-PB DOCENTES PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoSOFTWARE AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPromover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação nos cursos do Departamento, garantindo a transferência de conhecimentos aos discentes em relação às demandas atuais (e tecnológicas) da área de Software Livre. Além disso, eventual desenvolviPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
33 Gerenciamento de containers em ambiente de virtualização| Capacitar os servidores em soluções de virtualização, elaboração de projeto de virtualização e diagnóstico de servidores.COGETI-MD| COGETI-SH Técnicos administrativos| Técnicos e Analistas de TIPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoAmbiente de virtualizaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTransformação de serviços em containers para otimizar o hardware de servidores e a gestão de serviços de TI| Maior eficiência na instalação, configuração e manutenção das máquinas virtuais utilizadas nos serviços essenciais do campus.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
34 Aprimorar o conhecimento no desenvolvimento de aplicações móveis utilizando frameworks híbridos. DAINF-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSistemas de ComputaçãoHÍBRIDOS ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento obtido será transferido aos alunos nas disciplinas correspondentes daS novas grades dos cursos de graduação, assim como compartilhado com a comunidade via cursos de extensão e/ou especialização.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
35 Utilizar tecnologias de sistemas de informação, voltadas a área desenvolvimento, suporte e implantação (linguagens, banco de dados, devops, aplicaçõesCOGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementação de novas soluções ou melhoria das soluções existentes na área de Sistemas de InformaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
36 Utilizar tecnologias relacionadas a infraestrutura de Tecnologia da Informação (redes, datacenter, gestão de máquinas virtuais e aplicações)COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementação de novas soluções ou melhoria das soluções existentes na área de infraestrutura de TICPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
37 Aprimorar conhecimentos em novas tecnologias de manipulação e processamento de Big Data DAELN-CT Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoBig data APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior eficiência no desenvolvimento de aplicações relacionadas aos projetos de P&D+i nos temas Governo e Transformação Digital (área de administração)Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
38 Desenvolver atividades de capacitação docente a nível de Pós-Doutorado em áreas relacionadas ao curso de ciência da computação .| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de ciências da computação| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Ciência da computação| Capacitação em tecnologias emergentes, na temática Ciência da Computação, subsistemas Visão Computacional e Aprendizado de MáquinaDACOM-MD| DAFIS-AP| COENT-AP| DAINF-PGDocentes| Docentes| Docentes| DOCENTESPR (11). Total:11Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Aprimoramento do servidor na área que atua proporcionando capacitação em uma temática emergente e inovadora.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Tático(1)| Estratégico(1)
39 Implementar novos conhecimentos em telefonia IP / VoIP COGETI-LD Analistas e Técnicos de Tecnologia da InformaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoSistemas de ComputaçãoCiência da Computação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementação de novas soluções ou melhoria das soluções existentes na área de Telefonia IP/VOIPPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
40 Consertar equipamento elétricos ou eletrônicos danificados no laboratório de Física. DAFIS-PB TÉCNICO EM LABORATÓRIOPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoCircuitos Elétricos, Magnéticos e EletrônicosELETRÔNICOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosNão haver mais a necessidade de solicitar a outro setor o conserto dos aparelhos danificados no departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
41 Desenvolver e aprimorar atividades de pesquisa e extensão nas áreas de ensino (Problem Based Learning-PBL) e de sistemas de energia.DAELT-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSistemas Elétricos de PotênciaSistemas elétricos de potênciaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente e na pesquisa científica.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
42 Simulações computacionais com pacote CEPEL COELT-AP Docentes PR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSistemas Elétricos de PotênciaModelagem e análise de sistemas elétricosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAumento de publicações científicas através de pesquisa e desenvolvimentoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
43 Desenvolver novas atividades de ensino/pesquisa/extensão temática de processamento eletrônico de energia em aplicações proeminentesDAELT-CT Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente e na pesquisa científicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
44 Aprender, aprimorar e atualizar conhecimentos nas áreas de controle, automação, elétrica, eletrônica, telecomunicação, internet das coisas (IoT).COELT-AP Docentes PR (15). Total:15Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosRedes de comunicação e Internet das coisas (IoT)APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcompanhamento do estado da arte nas áreas específicas da Engenharia Elétrica, enriquecimento curricular das disciplinas ofertadas na graduação, fortalecimento de ações de pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
45 Aprender, aprimorar e atualizar conhecimentos nas áreas de processos industriais para o desenvolvimento de atividades de ensino/pesquisa/extensão.COELT-AP Docentes PR (15). Total:15Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosProcesso Industrial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcompanhamento do estado da arte nas áreas específicas da Engenharia Elétrica, enriquecimento curricular das disciplinas ofertadas na graduação, fortalecimento de ações de pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
46 Comunicar-se de forma direta com engenheiros do mercado de trabalho DAELE - MD Professores PR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosEngenharia Elétrica: Sistemas Elétricos de Potência; Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMaior network, oportunidade de parcerias no desenolvimento de projetos ou estágio para alunosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
47 Capacitar na sub-área de robótica. DAINF-PB DOCENTES PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosROBÓTICA AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConsolidar e fortalecer a sub-área de robótica e sistemas computacionais ampliando o conhecimento e permitindo aprimorar as competências dos alunos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
48 Proporcionar capacitação em técnicas de inteligência artificial para sistemas embarcados DAELN-CT Docentes PR (4). Total:4 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEletrônica Industrial, Sistemas e Controles EletrônicosEngenharia eletrônica, Engenharia da Computação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia ElétricaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria das disciplinas da área correlata; melhoria na área de P&D+i na universidadePrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
49 Aprimorar conhecimentos em técnicas de instrumentação, fabricação de sensores em fibra ótica e monitoramento de estruturas| Ampliar conhecimentos em Fibra-óptica (tecnologia, aplicação, tipos, utilidades, fusão, etc.)| Fusão de fibra ótica| Criação e fortalecimento de vínculos de cooperação científica com centros de pesquisa internacionais de destaque mundial na área de telecomunicações.| Telecomunicações: Internet das Coisas em sistemas celulares de quinta geração e além (Cellular IoT for 5G and beyond).| Proporcionar atualização em novas tecnologias e conceitos na área de Telecomunicações, Brasil e Exterior.CPGEI-CT| COGETI-SH| COGETI-MD| DAELE-CP| DAELE-CP| DAELN-CTTAS| Técnicos e Analistas de TI| Técnicos-administrativos| Docentes| Docentes| DocentesPR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTelecomunicações Infraestrutura de redes CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Construir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacional| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorias dos serviços prestados pelo laboratório multiusuário de fotônica e consolidação da pós-graduação stricto sensu.| Capacidade de escolha da melhor tecnologia nos momentos de ampliação e reparos da infraestrutura de rede do campus. | Manutenção de infraestrutura de rede| melhorando capacidade de desenvolver pesquisa científica de excelência, gerando resultados inovadores e relevantes ao desenvolvimento da tecnologia celular de quinta geração, atraindo e engajando mais alunos.| melhorando capacidade de desenvolver pesquisa científica de excelência, gerando resultados inovadores e relevantes ao desenvolvimento da tecnologia celular de quinta geração, atraindo e engajando mais alunos.| Profissional atualizado, melhor nível acadêmicoPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Tático(1)
50 Projetar sistemas HVAC DAMEC-LD Docentes PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEngenharia Térmica Projetar sistemas HVAC APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
51 Realização de treinamento ou capacitação na área de mecânica dos sólidos -Treinamento DAMEC-CP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMecânica dos Sólidos Mecânica LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Construir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contextoMelhoria no desempenho docente em desenvolvimento de projetosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
52 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de materiais com camada de alto desempenho utilizando manufatura aditiva.DAMEC-LD Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoMecânica dos Sólidos Aprender como formar camadas metal/ceramica de alta resistencia ao desgaste em um substrato de baixo custo de maneira eficienteCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
53 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Mecânica COENT-AP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMecânica dos Sólidos engenharia mecânica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
54 Utilização de técnicas relacionadas com caracterizações tribológicas de materiais. DACIN-CP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoMecânica dos Sólidos Engenharia AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho no âmbito da pesquisa científica. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
55 Conhecimento e habilidades práticas sobre diagnóstico de defeitos e análise de falhas de máquinas. DAMEC-PB DOCENTES PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMecânica dos Sólidos FALHAS DE MÁQUINASAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaAprimorar as aulas teóricas e práticas em disciplinas dos cursos de Engenharia Mecânica e Tecnologia em Manutenção Industrial, considerando as demandas atuais da indústria e as tecnologias contemporâneas. Além disso, desenvolvimento de projetos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
56 Desenvolver atividades de ensino em motores DIESEL DAMEC-LD Docentes PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProjetos de Máquinas Fundamentos e princípios de funcionamento de Motores DIESELENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagemPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
57 Desenvolver atividades de ensino em energia eólica DAMEC-LD Docentes PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProjetos de Máquinas Turbinas eólicas ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
58 Aprimoramento do processo de impressão 3D. DAMEC-LD Docentes; Técnico Administrativo em EducaçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoProjetos de Máquinas Impressão 3D APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
59 Aprimorar a capacidade de programação e de conhecimentos na área de Machine Learning DAMEC-LD Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProjetos de Máquinas Machine Learning ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAuxílio no desenvolvimento de atividades de pesquisa e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
60 Aplicar ou estar habilitado a aplicar Norma Regulamentadora nas áreas dos processos de fabricação: segurança do trabalho e saúde ocupacional.| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na area de processos de fabricação, Materiais, projetos e térmicaDAMEC-PB| DAMEC-PG DOCENTES/TÉCNICO DE LABORATÓRIO| TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProcessos de FabricaçãoProcessos de fabricação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRedução de riscos a acidentes em ambiente de laboratório. | Atualização dos conhecimentos;  Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprendizagem; Manutenção dos laboratórios de ensino e pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
61 Atualizar práticas e conteúdos relacionados a Automação Industrial. DAMEC-LD Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProcessos de FabricaçãoAutomação Industrial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
62 Desenvolver atividades a nível de capacitação em práticas de manutenção industrial DAMEC-MD Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProcessos de FabricaçãoEngenharia Mecânica - Manutenção IndustrialAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino/aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
63 Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão aplicando conhecimentos técnico nas diversas áreas de engenharia química.COENQ-AP Docentes PR (11). Total:11Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoProcessos Industriais de Engenharia QuímicaEngenharia química CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento adquirido será aplicado nas aulas da graduação, pós-graduação, bem como, nas orientações de projetos de ensino, pesquisa e extensão no curso o qual o docente atua.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
64 Capacitação na área das Engenharias DIRGRAD / DAFEM-FB Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProcessos Industriais de Engenharia QuímicaCapacitação na área das EngenhariasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa e de extensão, orientações de trabalhos de conclusão de graduação e pós graduação, produções científicas em geral, favorecimento de grupos de trabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
65 Capacitar docentes na área de regulamentação de vasos de pressão, caldeiras e tubulações aplicados no contexto do ensino e pesquisaCOENQ-AP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProcessos Industriais de Engenharia QuímicaEngenharia química APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento adquirido será automaticamente replicado no curso de graduação que o docente atuaPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
66 Avaliar sistemas para armazenamento de energia off grid e criar tipos/ aplicações de armazenamento de energia térmica, com autonomia e sustentabilidadeDAAEQ-CM Docentes PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoOperações Industriais e Equipamentos para Engenharia QuímicaRecorte de interesse: Engenharia de Energia"AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoVisão sistêmica e de futuro, inovação e mudança na formação profissional dos engenheiros.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
67 Desenvolver ensino/pesquisa/extensão nas temáticas específicas na área de ciência e tecnologia de alimentos e engenharia química, assim como na área dDAAEQ-CM Docentes PR (25). Total:25Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOperações Industriais e Equipamentos para Engenharia QuímicaRecorte de interesse: Engenharia de Energia"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
68 Aprimorar e Aplicar conhecimentos de Engenharia de Segurança no Trabalho no ensino da engenharia químicaCOENQ-AP Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOperações Industriais e Equipamentos para Engenharia Químicaengenharia de segurança no trabalhoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento adquirido será automaticamente replicado no curso de graduação que o docente atuaPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
69 Aplicar conhecimento no uso de softwares de simulação de processos COENQ-AP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOperações Industriais e Equipamentos para Engenharia Químicamudanças climáticas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento adquirido proporcionará ao docente maior facilidade no desenvolvimento de trabalhos científicos em nível internacional, bem como, auxiliará na futura internacionalização das aulas na graduação e pós-graduação.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
70 Adquirir capacitação de técnicas inovadoras  ligados a área química e ambiental para utilização em processos de atuação no laboratórioCOPEQ - TD TÉCNICOS DE LABORATÓRIOPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia Química Química, Engenharia Química, Engenharia Ambiental, Química AmbientalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorRacionalização de recursos aplicadas durante as atividades práticas para melhor desempenho das atividades relacionadas às aulas práticas e pesquisa, tanto quanto financeiros como de gestão de tempo.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
71 Curso de Capacitação para utilização e análise de CG/FID e CG/MS para ampliar as possibilidades de atuação na pesquisaCOPEQ-TD DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia Química Engenharia Química APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualificação docente para ampliar possibilidades de atuação na pesquisa e pós graduaçãoPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
72 Aplicação de Conhecimento técnico na área de Nanotecnologia COENQ-AP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia Química Nanotecnologia CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento adquirido ajudará o docente nas disciplinas ministradas no curso de graduação e pós-graduação que o docente atua e também no desenvolvimento de sua linha de pesquisa.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
73 Aplicar conhecimento técnico em caracterização de superfícies COENQ-AP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia Química Engenharia química APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento adquirido será automaticamente replicado no curso de graduação que o docente atuaPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
74 Desenvolver sistemas nanoestruturados e fotoativáveis para aplicação na área de materiais/biomética/têxtil/ambientalCOLIQ-AP Docente PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia Química Design de sistemas racionais de dimensão nanométricaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua desenvolvimento de novos projetos e produtos além da formação de recursos humanos altamente qualificados e com habilidade de pesquisa e inovaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
75 Aplicação de Conhecimento técnico em caracterização de materiais por luz síncronton DIRGRAD-AP Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia Química engenharia química APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorO conhecimento adquirido ajudará o docente nas disciplinas ministradas no curso de graduação e pós-graduação que o docente atua e também no desenvolvimento de sua linha de pesquisa.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
76 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Sanitária. COENT-AP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoRecursos Hídricos engenharia sanitária CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
77 Atender as demandas ambientais, espec. no que se ref. a área de engenharia e tecnologia de rec. nat., considerando seu uso racional e sustentávelDESEG-MD Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTratamento de Águas de Abastecimento e ResiduáriasRecursos naturais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor com informações atualizadas sobre técnicas e procedimentos visando o uso sustentável dos bens naturais, contribuindo com a Instituição no que se refere às suas políticas ambientaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
78 Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão aplicando conhecimentos técnico nas diversas áreas de engenharia sanitária.COENQ-AP Docentes PR (11). Total:11Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTratamento de Águas de Abastecimento e ResiduáriasEngenharia sanitária CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento adquirido será aplicado nas aulas da graduação, pós-graduação, bem como, nas orientações de projetos de ensino, pesquisa e extensão no curso o qual o docente atua.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
79 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão nas áreas temáticas de Ciências Ambientais.| Atuar na Área de SaneamentoDAAMB-CM| DAAMB-LD Docentes| DOCENTEPR (12). Total:12Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSaneamento Ambiental Saneamento Ambiental CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMudança na matriz do curso de Engenharia Ambiental para Engenharia Ambiental e Sanitária tará necessidade de desenvolvimento de novas competências aos alunos. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Contribuições para os processos de ensino e de aprendizagem da EngenhariaPrecisa ser aprendido: Contínuo(1)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Estratégico(2)
80 Conhecimento atualizado em Engenharia de Produção DACON-PB/DIREC-PB/PPGEPS-PBTécnico-administrativos e docentesPR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoGerência de Produção DOCÊNCIA EM ENGENHARIA DE PRODUÇÃOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasDocentes capacitados para ensinar o que de mais atual o mercado exige dos profissionais na área de produçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
81 Atualizar e ampliar os conhecimentos nas áreas de Computação DAINF-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoPesquisa Operacional Ciência da Computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmicoProporcionar melhor desempenho acadêmico Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
82 Desenvolver habilidades na temática de inovações nos processos da indústria têxtil, em específico nas áreas de transformação do produto. | Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Pensamento Sistêmico em Engenharia e Desenvolvimento do Produtos, Serviços e SistemaCOENT-AP| DAINF-CT Docentes| DocentesPR (4). Total:4 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEngenharia do Produto Engenharia do Produto CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosaprofundamento  nos conhecimentos científicos, melhoria em orientação de alunos e o desenvolvimento de projetos que possam financiar não só a própria pesquisa, mas também do grupo em que os servidores estão inseridos.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
83 Aprimoramentos relacionados a conhecimentos e aplicações de engenharia biomédica| Aprimorar as atividades de Engenharia Clínica,  Arquitetura Hospitalar e Segurança em ambientes de saúdeDAELE-CP| DAFIS-CT Docentes| DocentesPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoBioengenharia Bioengenharia CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacional| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados melhorando capacidade de desenvolver pesquisa científica de excelência, gerando resultados inovadores e relevantes ao desenvolvimento da tecnologia na área de engenharia biomédica, e engajar mais alunos.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
84 Modificar a forma de como tratar e enxergar o dente como órgão dental e, assim, rever os conceitos atuais sobre a Mínima Intervenção, permitindo que a| Propiciar à Odontológa a formação e o conhecimento sobre a técnica de "Ozonioterapia aplicada à Odontologia", como tratamento coadjuvante nas diversa| Atualizar/reciclar conhecimentos na atuação da Clínica Odontológica, com vistas a oferecer um melhor atendimento aos pacientes, através de participaçã| Instrumentalizar a servidora com o conhecimento específico na  área de Odontologia.| Mínima Intervenção na Odontologia.| Ozonioterapia aplicada à OdontologiaNUAPE-PG| NUAPE-PG| NUAPE-PG| NUAPE-PG| ASSAE; NUAPE| ASSAE; NUAPEODONTOLOGA| ODONTOLOGA| ODONTOLOGA| ODONTOLOGA| Odontólogo| OdontólogoPR (24). Total:24Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoClínica Odontológica Clínica odontológica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvidoAprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Emergente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(6)
85 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de tecnologia e desenvolvimento de cosméticos naturaisCOEBB-DV DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFarmacognosia Farmácia - Farmacognosia - Tecnologia e desenvolvimento de cosméticos naturaisCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoVisão sistêmica (transversal); Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (liderança)Melhora da formação docente. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
86 Atualização e capacitação de servidores para prevenção à saúde. DIRGRAD / DEPED/NUAPE/SIASS-FBDocentes e técnicos administrativosPR (120). Total:120Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Saúde Pública e Medicina Preventiva: Segurança no Trabalho;APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
87 Atualização na área de enfermagem DIRGRAD / DEPED/NUAPE/SIASS-FBTécnicos administrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Assédio moral na Universidade; Perícia; Primeiros Socorros; Reanimação Cardiovascular; Saúde Mental; Biosegurança; Atualização em Enfermagem e diversaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmicaMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
88 Compreender o impacto das Drogas na saúde mental do corpo discente| Conhecimento sobre cuidados em Saúde Mental e Saúde Institucional.| Proporcionar aos servidores técnicos administrativos, aprofundamento em saúde, saúde mental e institucional| Proporcionar aos servidores técnicos administrativos, aprofundamento em saúde, saúde mental e institucional| Acompanhar e intervir em saúde mental e qualidade de vida| Ampliar conhecimentos na temática de saúde mental, autoestima e qualidade de vida no trabalho|  boas práticas da saúde mental, do corpo e do trabalho, e entre outra atividades que favorecem o bem estar do servidor| Realizar planejamento e execução de ações para Saúde Mental no Trabalho| Ampliar conhecimentos na temática de saúde mental, autoestima e qualidade de vida no trabalho| Atualização em temas da psicologia organizacional e do trabalho| Ampliar conhecimento em Saúde Mental no trabalho| Atualização na área da Psicologia.| Ampliar conhecimentos na temática de saúde mental, saúde, qualidade de vida e organização de ambiente propício.| Primeiros cuidados psicológicos e outras ações de prevenção e promoção de saúde mental no ambiente acadêmico e de trabalho.| Atualização na área de Saúde Mental| Desenvolver ações e projetos voltados à promoção de saúde mental e qualidade de vida, e primeiros cuidados em Saúde MentalDAFCH-CT| DEPED-SH | NUAPE-CT| NUAPE-CT| NUAPE-LD| UTFPR-GP| DIREC-CP| COGERH-LD; DIREC-LD| COGERH-AP| COGERH-DV| UTFPR-DV| DIRGRAG / DEPED/NUAPE-FB| NUAPE-PB/DAHUM-PB/DERAC-PB/COGERH-PB| NUAPE-PB/COGERH-PB| DIRGRAD / DEPED/NUAPE-FB| ASSAE; NUAPE; DIRGRAD; DIRGEP, SIASSDocentes| Técnicos Administrativos e Docentes| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnico em Enfermagem, Técnico Administrativo em Educação| Docentes e TAs| TA, Docentes| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnicos- Administrativos| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| Técnicos Administrativo| Docentes e Técnicos-administrativos| Docentes e Técnicos-administrativos| Docentes e Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos e DocentesPR (613). Total:613Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSaúde Publica Saúde Mental CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Colaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contexto| Autoregular suas emoções de modo a construir uma cultura organizacional fundada em valores humanos, reconhecendo intimamente suas forças e fraquezas de ordem comportamental| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Melhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaAlcançar melhor desempenho acadêmico e promoção da cidadania| Contribuirá para o desenvolvimento de ações e projetos voltados à promoção de saúde mental e qualidade de vida dos servidores e estudantes.| Desenvolvimento da instituição enquanto Universidade.| Desenvolvimento da instituição enquanto Universidade.| Melhora nas relações interpessoais, acolhimento, escuta ativa, desenvolvimento da empatia, melhoras no desempenho do trabalho, melhora no desempenho acadêmico, melhora na motivação, satisfação e prazer nos diversos ambientes da UTFPR.| Ampliar conhecimentos na temática de saúde mental, autoestima e qualidade de vida no trabalho| Aprimorar a atuação da DIREC para junto aos servidores para um bem estar no ambiente de trabalho.| Executar ações de saúde mental no trabalho| Melhorar o atendimento relacionado à saúde mental do servidor| Melhor desempenho profissional e impacto no atendimento ao público| Melhoria dos relacionamentos no ambiente de trabalho, qualidade de vida e reflexos em melhor serviços prestados| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.| Melhoria na qualidade dos serviços prestados aos estudantes e servidores/ Melhorar o trabalho em equipe e o clima organizacional| Melhoria na qualidade do atendimento aos estudantes e na orientação aos servidores| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.| Desenvolvimento de ações e projetos voltados à promoção de saúde mental e qualidade de vida da comunidade interna, sob um viés de transformação do contexto institucionalPrecisa ser aprendido: Contínuo(14)| Consequente(1)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(10)| Tático(3)| Estratégico(3)
89 Atualizar servidor para atendimentos conforme protocolos de saúde.| Atualização dos protocolos da área de saúdeNUAPE-AP; NUENS-AP; AMBULATÓRIO-AP| DEPED - GPTécnico em enfermagem| TAsPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSaúde Publica Protocolos de saúde CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| .Melhor atendimento aos usuários do serviço de saúde| Melhor qualidade de atendimentoPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
90 Capacitar os servidores para realizarem os primeiros socorros em caso de emergência, a fim de preservar a vida.UTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (100). Total:100Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSaúde Publica Segurança do trabalho ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosSaúde e segurança Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
91 Capacitar os servidores na prevenção e o combate de incêndios, identificando as situações emergenciais, acionamento de alarmes e Corpo de Bombeiros; eUTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (100). Total:100Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSaúde Publica Segurança do trabalho ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosSaúde e segurança Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
92 Fazer atendimento de suporte básico e avançado de vida de acordo com as normas e diretrizes vigentes. DEPED; NUAPE-CM Técnico em enfermagemPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Tema geral: Suporte básico de vida; Suporte avançado de vidaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento de assistência médica. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
93 Agir de forma adequada em situações de ideação ou tentativas de suicídio, bem como agir de forma preventiva e institucional, na tratativa do tema.DIRGRAD-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Capacitar servidores para ações de prevenção do suicídio.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCriar um ambiente institucional mais acolhedor e saudável.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
94 Fortalecer ações de prevenção e promoção de qualidade de vida, de forma sistematizada, transversal, permanente e qualificada no âmbito institucional.DIRGRAD-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Capacitar servidores na temática de saúde mental e qualidade de vida.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorCriar um ambiente institucional mais acolhedor e saudável.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
95 Criar espaços de acolhimento e estratégias de ensino e avaliação para promover o desenvolvimento potencial de estudantes com necessidades específicas.DIRGRAD-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Capacitar servidores na temática sobre transtornos mentais e de aprendizagem.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFortalecimento de uma cultura inclusiva e melhorar os indicadores de ingresso, permanência e conclusão nos cursos de graduação e pós-graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
96 Atualizar servidor na área do comportamento de risco e de proteção da saúde aplicada à educação e contextos da vida acadêmica de universitáriosUTFPR-GP Docentes e TAs PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Saúde Coletiva ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAtualizar servidor na área do comportamento de risco e de proteção da saúde aplicada à educação e contextos da vida acadêmica de universitáriosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
97 Proporcionar aos servidores conhecimentos na área de Saúde, Saúde Coletiva e Epidemiologia UTFPR-GP Docentes e TAs PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoSaúde Publica Saúde Coletiva e EpidemiologiaENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorProporcionar aos servidores conhecimentos na área de Saúde, Saúde Coletiva e EpidemiologiaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
98 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoSaúde Publica Tema geral: Ciências da SaúdeAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
99 Atualizar servidor para atendimentos conforme protocolos de saúde Ambulatório Técnico em enfermagemPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoSaúde Publica Saúde Acadêmica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor atendimento aos usuários do serviço de saúde -

100 Elaborar o Programa de Proteção Respiratória - PPR para os ambientes que necessitem de proteção respiratóriaSIASS Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMedicina Preventiva Saúde ocupacional CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesCapacitar o engenheiro de segurança do trabalho para elaboração do Programa de Proteção Respiratória - PPRPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
101 Avaliar agentes químicos para atuar em processos judiciais  e como fiscal técnico em contratação de empresasSIASS Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMedicina Preventiva Saúde Ocupacional APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesAprimorar os conhecimentos do engenheiro de segurança do trabalho na avaliação de agentes químicos e em Toxicologia OcupacionalPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
102 Avaliar agentes físicos como calor, frio e umidade, ruído e vibração na perspectiva da segurança do trabalho SIASS Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMedicina Preventiva Saúde ocupacional APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAprimorar os conhecimentos do engenheiro de segurança do trabalho na área de agentes físicos (calor, frio e umidade)Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
103 Elaborar o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO e Programa de Gerenciamento de Riscos  - PGR quando estes forem solicitadosSIASS Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMedicina Preventiva Saúde ocupacional CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasCapacitar o engenheiro de segurança do trabalho para a elaboração do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais - GRO e Programa de Gerenciamento de Riscos - PGRPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
104 Compreender saúde e doença enquanto componentes integrados às condições de vida das pessoas e dos grupos, considerando complexidade e multicausalidadeSIASS 19 PR (19). Total:19Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoMedicina Preventiva Saúde ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosCapacitar a equipe do SIASS para a compreensão da saúde e da doença enquanto componentes integrados às condições de vida das pessoas e dos grupos, considerando-se a complexidade e a multicausalidade inerente a fatores biológicos, econômicos, sociais,Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
105 Compreender aspectos psíquicos e subjetivos a partir das relações e da organização do trabalho e a implicação destes na construção da saúde dos indiv.SIASS Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoMedicina Preventiva Saúde ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosQualificar a equipe do SIASS para a compreensão dos aspectos psíquicos e subjetivos mobilizados a partir das relações e da organização do trabalho, bem como a implicação destes na construção da saúde e da identidade dos indivíduos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
106 Atualização na área de Medicina. DIRGRAD / DEPED/NUAPE/SIASS-FBTécnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMedicina Preventiva Clínica Médica e Psiquiatria: Medicina e Segurança no Trabalho;APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
107 Desenvolver atividades de pesquisa na área de informação quântica.| Análise de dispositivos, materiais e sistemas fotônicos.| Aprimorar conhecimentos em física, especificamente na área de Espectroscopia Fototérmica para detecção de água em solventes e desnaturação de proteína| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de física.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Física Geral.| Desenvolver atividades de pesquisa na área de física.| Capacitar o servidor para a novas metodologias e estratégias de ensino | Aprimorar a capacidade investigativa na área de física com a finalidade de melhorar suas ações junto a comunidade acadêmica.DACIN-CP| DACIN-CP| DAFIS-MD| DAFIS CM| DAFIS-AP| DAMAT-PG| DAFIS-PG| DAFIS-LDDocentes| Docentes| Docentes| DOCENTES| Docentes| DOCENTES| DOCENTES| Docentes e Técnico Administrativo em EducaçãoPR (34). Total:34Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFísica Geral Física Geral CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no âmbito da pesquisa científica, com resultados inovadores e internacionalização da UTFPR; melhora no desenvolvimento de projetos científicos; melhora na organização e redação de artigos científicos.| Melhor desempenho no âmbito da pesquisa científica.| Produção científica de melhor qualidade, impacto e relevância| Aperfeiçoar e contribuir com as atividades práticas do dia a dia no ensino, pesquisa e extensão.| Aprimoramento técnico-científico| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprend| Melhoria dos resultados, a nível de graduação e/ou pós-graduação, quando aplicados os recursos/conhecimentos adquiridosPrecisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(1)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(1)| Estratégico(3)
108 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Educação Física.| Capacitar em modalidades esportivas.| Capacitar em Fisiologia do exercício| Proporcionar aos servidores a ampliação do ambiente inclusivo nos projetos de extensão, de ensino e pesquisa, com a comunidade e troca de experiências| Proporcionar aos servidores a ampliação do ambiente inclusivo nos projetos de extensão, de ensino e pesquisa, com a comunidade e troca de experiências| Proporcionar aos servidores a ampliação do ambiente inclusivo nos projetos de extensão, ensino e pesquisa, com a comunidade e troca de experiências| Proporcionar aos servidores a ampliação do ambiente inclusivo nos projetos de extensão, de ensino e pesquisa, com a comunidade e troca de experiênciasDAHUM-CM| DAHUM-PB| DAHUM-PB| DAEFI-CT| DAEFI-CT| DAEFI-CT| DAEFI-CTDOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| Docentes| Docentes| Docentes| DocentesPR (47). Total:47Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação Física Educação física CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosOportunidades de parcerias com instituições públicas e privadas.| Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.| Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem.| Ampliação das oportunidades de pesquisa, extensão e ensino com o departamento e inclusão dos acadêmicos e pós-graduandos no processo| Ampliação das oportunidades de pesquisa, extensão e ensino com o departamento e inclusão dos acadêmicos e pós-graduandos no processo| Ampliação das oportunidades de pesquisa, extensão e ensino com o departamento e inclusão dos acadêmicos e pós-graduandos no processo| Ampliação das oportunidades de pesquisa, extensão e ensino com o departamento e inclusão dos acadêmicos e pós-graduandos no processo.Precisa ser aprendido: Contínuo(5)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(3)| Tático(1)| Estratégico(3)
109 Ampliar conhecimentos na área de ciência do solo, especialmente voltadas para análise de solo (metodologias) e experimentação à campo.DAGRO-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCiência do Solo SOLO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMelhoria no processo de fornecimento de laudos para a comunidade externa e interna, bem como ajustes finos em protocolos experimentais.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
110 Gerir dados históricos de propriedades do solo, processando os mesmos para reúso em aplicações de larga escala.COAGR-SH. Professor do Magistério Superior. PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoCiência do Solo Ciências Agrárias - Ciências exatas e da terraCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho na pesquisa, extensão e no ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
111 Participação em eventos de Ciências Agrárias e Ciências Exatas e da Terra - Aprimorar o gerenciamento de dados históricos de áreas afins.COAGR-SH Professor do Magistério SuperiorPR (15). Total:15Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCiência do Solo Ciências agrárias, Ciências exatas e ciencias do solo.ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho na pesquisa, extensão e no ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
112 Ampliar conhecimentos estratégicos para a formação de Engenheiros Agrônomos DAGRO-PB DOCENTES/TEC. LABORATÓRIOPR (32). Total:32Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCiência do Solo AGRONOMIA ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas, produção de material institucional, desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisa.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
113 Ampliar conhecimento na área de fruticultura/fisiologia de plantas perenes/agrofloresta. DAGRO-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCiência do Solo FRUTICULTURA CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas/projetos e produção de material institucional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
114 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCiência do Solo Tema geral: Ciências Exatas e da TerraAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
115 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão nas áreas temáticas de Engenharia Sanitária.| Ampliar conhecimentos na área de fitossanidade, especialmente voltados para o controle de fitopatógenos, insetos pragas e plantas daninhas.DAAMB-CM| DAGRO-PB DOCENTES| DOCENTESPR (15). Total:15Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFitossanidade Fitossanidade CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMudança na matriz do curso de Engenharia Ambiental para Engenharia Ambiental e Sanitária tará necessidade de desenvolvimento de novas competências aos alunos. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Oferta de cursos/disciplinas, produção de material institucional, desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisa.Precisa ser aprendido: Contínuo(1)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
116 Ampliar os conhecimentos em linguagem R DAGRO-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFitotecnia LINGUAGEM CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas/projetos e produção de material institucional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
117 Desenvolver atividades de pesquisa na área de matemática.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em AnáliseDAMAT-PG| DAMAT-CT DOCENTES| DocentesPR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoAnálise Análise matemática CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Melhorar o desempenho nas atividades docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Estratégico(2)
118 Ampliar os conhecimentos na área de Zootecnia DAGRO-PB DOCENTES PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProdução Animal ZOOTECNIA ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas, produção de material institucional, desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
119 Capacitar servidores em Supervisão de Proteção Radiológica (certificação) DAFIS-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFísica Nuclear Física CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPlano de proteção radiológica para UTFPR e Supervisão de ambientes com fontes radioativasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
120 Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de química e agroindústria. Para melhor compreensão das aulas práticas que virão a ser preparadas.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia de Alimentos| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Tecnologia de Alimentos| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Ciência de Alimentos| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Fruticultura| Realizar análises de textura em alimentos| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em processamento de alimentos de origem vegetal e animal| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de panificação| Desenvolver ensino/pesquisa/extensão nas temáticas específicas na área de ciência e tecnologia de alimentos e engenharia química, assim como na área d| Inovação e atualização em tecnologia e processamento de alimentos| Capacitação em metodologias de análise e desenvolvimento de produtos cárneos inovadores.| Aprimoramento e atualização de conteúdos especializados das disciplinas da subárea desenvolvimento de novos produtos alimentíciosSELIB-DV| DAALM-MD| DAALM-MD| DAALM-MD| DAALM-MD| DAALM-MD| DAALM-MD| DAALM-MD| DAAEQ-CM| DAQUI-PB/PPGTP-PB| DIRGRAD / DAGRO-FB| DIRGRAD / DAGRO-FBTécnica de Laboratório/Agroindústria| Docentes e técnicos de laboratórios| Docentes e técnicos de laboratórios| Docentes e técnicos de laboratórios| Docentes e técnicos| Docentes e técnicos| Docentes e técnicos| Docentes e técnicos| Docentes| Docentes| Docentes | Docentes PR (96). Total:96Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCiência de Alimentos Ciência de alimentos CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional valorizando o capital humano e promovendo umaMaior agilidade e assertividade no preparo de aulas práticas das áreas de química e agoindustria.| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Inovação e atualização em temas sobre teconologia de alimentos | Melhor desempenho acadêmico e cientifico com impactos na formação discente e aprovação de recursos em Editais.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente, ampliando as possibilidades de ferramentas específicas.Precisa ser aprendido: Contínuo(12)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Estratégico(7)
121 Necessidade de aprimoramento/atualização tecnológica profissional na área/assuntos sobre INOVAÇÃO TECNOLÓGICA aplicada as Agroindústrias/Alimentos| Atualização em  ferramentas de sistemas de qualidade como APPCC (HACCP) para produção de alimentos.| Atualização sobre tecnologias e inovação em leites e derivados.| Atualização em tecnologia de carnes e derivados| Atualização em análise sensorial de alimentos| Atualização em tecnologias e inovação em produtos de origem vegetal| Conhecimento aprimorado em produtos naturais.| Aprimorar a capacidade investigativa na área alimentos com a finalidade de melhorar suas ações junto a comunidade acadêmica.| Desenvolver pesquisa na área das Agroindústrias e Indústrias, caracterizando-as, bem como, sua economia e organização industrial, produtos e serviços,| Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de química e agroindústria. Para melhor compreensão das aulas práticas que virão a ser preparadas.COEXP-DV| DAQUI-PB| DAQUI-PB| DAQUI-PB| DAQUI-PB| DAQUI-PB| DAQUI-PB| DAALM-LD| COEBB-DV| SELIB-DVTÉCNICO ADMINISTRATIVO| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES | DOCENTES| Docentes | DOCENTES| TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (21). Total:21Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia de Alimentos Tecnologia de alimentos e agroindústriaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| agroindústrias, indústrias e o mercado em geralaplicação prática na condução do local de trabalho, apoio técnico em aulas/extensão/pesquisas. Realização de cursos externos, conforme já vem ocorrendo com demandas pela servidora | Melhorar o desempenho acadêmico preparar o discente para mercado de trabalho em industrias de alimentos.| Apromimoramente em técnicas e procedimentos atualização na área para docência, pesquisa e extensão.| Inovação e atualização em temas sobre tecnologia de alimentos | Inovação e atualização em temas sobre tecnologia de alimentos.| Inovação e atualização em temas sobre tecnologia de alimentos.| Inovação e atualização em temas sobre tecnologia de alimentos | Desenvolvimento técnico científico.| Como resultado teremos a melhoria da formação profissional docente e discente, pela aderência com o setor secundário: agroindústrias, indústrias e o mercado em geral, bem como, de pesquisas dos próprios docentes, visando uma extensão com inovação, me| Maior agilidade e assertividade no preparo de aulas práticas das áreas de química e agroindustria.Precisa ser aprendido: Contínuo(10)| Resultado Organizacional: Operacional(9)| Estratégico(1)
122 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEngenharia de AlimentosTema geral: EngenhariasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
123 Capacitar os docentes de modo a oferecer aos acadêmicos o que tem de mais de atualizado na área de DireitoDACON-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTeoria do Direito DIREITO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDocentes capacitados para ensinar o que de mais atual o mercado exige dos profissionais da área de DireitoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
124 Qualificar servidores para atuar como membros de comissões de Processo Administrativo Disciplinar e instrumentar para a utilização adequada das diversUTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (20). Total:20Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público Normas e Leis PAD ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosInstruir melhor os processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
125 Promover a atualização dos servidores sobre as principais modificações nas legislações no âmbito administrativo, de modo a aperfeiçoar o desempenho DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público Legislação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe conhecimento sobre legislações no âmbito administrativo, de modo a aperfeiçoar o desempenho Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
126 Apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público Legislação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publica Exercer seu poder-dever para apurar as infrações funcionais e aplicar penalidades aos seus agentes públicos e àqueles que possuem uma relação jurídica com a administraçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
127 Aprimorar o conhecimento dos servidores técnicos sobre a Lei 8.112/90 (Estatuto do servidor público) COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público Lei 8.112/90 ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
128 Ampliar o conhecimento em Lei de Acesso à Informação/Ouvidorias DIRGEP; ASLEG Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoDireito Público Transparência, Controle e ParticipaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasManejo correto da Plataforma da Lei de Acesso à Informação - FALABR e OUVIDORIASPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
129 Aprender sobre o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação e Marco Legal das Startups e do Empreendedorismo InovadorDIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público Marco legal da ciencia APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
130 Aprimorar conhecimento sobre a Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019 (Contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação)COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público  Instrução Normativa SGD/ME nº 1/2019 ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
131 Aprimorar conhecimento sobre a Lei nº 12.527/2011 e o Decreto nº 7.724/2012 (Acesso à informação) COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público Acesso à informação ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
132 Aprimorar conhecimento sobre o Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal)COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público Decreto nº 8.777/2016 (Política de Dados Abertos do Poder Executivo federal).ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
133 Aprimorar conhecimentos sobre segurança da informação: Lei nº 13.709/2018 e Instrução Normativa GSI nº 1/2020 e normas complementares nº 05, 08 e 21 COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público  Lei nº 13.709/2018 e Instrução Normativa GSI nº 1/2020 e normas complementares nº 05, 08 e 21 ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
134 Ampliação do conhecimento e qualificação profissional em relação ao Direito e desenvolvimento sustentável. AUDIN Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoDireito Público Direito ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoIdentificar as tendências sociais, políticas e econômicas nos cenários local, regional, nacional e internacionalOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
135 Ampliação do conhecimento e qualificação profissional em relação à LGPD EPROC Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público LGPD APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoProspectar cenários para além do futuro imediatoOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
136 Aprimorar conhecimento sobre a Lei de conflito de interesses (Lei nº 12.813/2013) COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público  Lei de conflito de interesses (Lei nº 12.813/2013)ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
137 Aprimorar conhecimento sobre a Lei de Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992) COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireito Público Lei de Improbidade administrativa (Lei nº 8.429/1992)ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
138 Análises, interpretações jurídicas, e atualização na área de direito público, direito constitucional e direito administrativoCORREGEDORIA, DIRGEP Técnicos Administrativos e DocentesPR (150). Total:150Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público Direito Administrativo APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesAnálise e interpretação de normas Jurídicas Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
139 conhecimento dos servidores sobre Direito Administrativo, público e constitucional e suas aplicações nas práticas do serviço públicoDIRGRAD-PB/PPGEE-PB Tecnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoDireito Público DIREITO ADMINISTRATIVOENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaAprimoramento técnico do servidor na aplicação de normativas, leis e desenvolvimento de documentos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
140 Conhecimentos básicos técnicos, jurídicos e estatísticos para analise de renda, dados e construção de pareceres técnicos. NUAPE-DV; DEPED-DV Técnicos administrativosPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoDireito Público Direito, estatística ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaAprimoramento dos conhecimentos técnicos, jurídicos e estatísticos para analise de renda, dados e construção de pareceres técnicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
141 Fiscalizar contratos administrativos| Gestão e fiscalização de contratos administrativos| Nova Lei de licitação 14.133| Gestão de contratos por núcleos de compras| Elaboração e análise de planilhas orçamentárias| Repactuação de contratos e equilíbrio econômico| Processos de Contratação Pública frente a Nova Lei de Licitações| Ampliar o conhecimento sobre Gestão Pública; Contratos Administrativos; Aplicabilidade de penalidades em Contratos Administrativos; | Penalidades em Contratos Administrativos | Compreender os principais assuntos relacionados à gestão e à fiscalização de contratos administrativos| Atualizar sobre as normas legais para atuação em fiscalização de contratos, participação de comissão de estudos de contratação de materiais e serviços| Atualizar sobre a Lei de Licitações para atuação em fiscalização de contratosGADIR-MD| DESEG-CP, DEMAP-CP| DESEG-CP, DEMAP-CP, DIOMAI-CP| DESEG-CP| DIOMAI-CP| DEMAP-CP| DEMAP-DV; DIRPLAD-DV| DIRPLAD-DV| DIRPLAD-DV; DEMAP-DV| DIRPLAD-PG E ASPLAD-PG E DEMAP-PG E DESEG-PG E DEPRO-PG E DIPAT-PG| DIREC-AP| DIREC-APTécnicos administrativos| TA| TA| TA| TA| TA| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Técnico administrativo e docentes| Técnico administrativo e docentesPR (74). Total:74Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoDireito Público Gestão e fiscalização de contratosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Realizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publica| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização e conhecimento legislativo| Melhor desempenho nas atribuições de gestão e fiscalização dos contratos administrativos.| Processos de compras e contratações mais céleres e sob a ótica da nova legislação.| Melhor desempenho nas atribuições de gestão e fiscalização dos contratos administrativos.| Melhoria na execução e elaboração de contratos administrativos relacionados a obras pública e manutenção predial.| Melhor desempenho nas atribuições de gestão e fiscalização dos contratos administrativos.| Elaboração de forma eficiente e eficaz de documentos para a aquisição de materiais permanentes e de consumo e serviços.| Trabalho desempenhado com maior eficiência e eficácia.| Trabalho desempenhado com maior eficiência e eficácia.| Estar mais bem preparada para atuar na função de gestor ou de fiscal da execução de contratos administrativos, quando for necessário| Melhor ententendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo(12)| Resultado Organizacional: Operacional(10)| Tático(2)
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
142 Atualizar os servidores em matérias relacionadas ao Direito NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (11). Total:11Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoDireito Público DIREITO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoAprimoramento do trabalho desenvolvidoAprimoramento do trabalho desenvolvido Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
143 Formação continuada em Educação em Direitos Humanos e para os Direitos Humanos na Educação Superior é proposta porque apenas os temas de estudos dos cUTFPR-PG DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (200). Total:200Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoDireitos Especiais Direitos Especiais. Tópicos Específicos de Educação. CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAquisição de ferramentas que garantam proteção na luta por melhores condições de vida em sociedade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
144 estrutura e processos organizacionais nas empresas PROEM/IUT Equipe Coordenaçao PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Empresasestrutura e processos organizacionais nas empresasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosdesenvolvimento fortalecido dos empreendimentos incubadosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
145  incorporação dos conceitos de indústria 4.0 e sustentabilidade. DAADM-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de EmpresasSUSTENTABILIDADE CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor formação dos futuros egressos, aumento da publicação, melhor relação com o mercado, com potencial de atração de novos projetos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
146 Compreender as estruturas dos projetos e programas de extensão e como interagem com a graduação através da curricularização, fazer a gestão de contratDIREC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração de EmpresasAdministração Pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimento ao público interno e externo que utilizam os serviços do departamento de extensãoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
147 Aprimorar entendimento de questões relacionadas a legislação de estágio e cursos de qualificação DIREC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de EmpresasAdministração Pública ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimento ao público interno e externo que utilizam os serviços do departamento de estágioPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
148 Capacitação na administração pública.| Modelos organizacionais e reformas da administração pública| Qualificar o servidor por meio do curso de mestrado em administração pública, tendo em vista sua atuação nesta área específica.| Governança Pública; Gestão de Riscos; Administração Pública| Aperfeiçoar o conhecimento em concessões e parceiras com a Administração Pública| Aprimoramento e aprendizado de diversos temas vinculados à Administração Pública| Desenvolver rotinas de Administração Pública com ênfase em Indicadores Sociais e Econômicos, com o intuito de orientar as ações voltadas à assistência| Aprimorar a realização de auditorias e perícias médicas na administração pública.|  aprimorar conhecimentos em diferentes àreas que remetem ao aperfeioçamento do desempenho das atividades na Administração Pública.| Identificar as diversas funções das instituições e os diversos papéis dos agentes públicos na estrutura da Administração Pública, bem como os responsá| Proporcionar ao servidor conhecimento específico e complementar na área de administração pública para utilização em melhorias nas atividades do seu ca| Aperfeiçoar e aprofundar conhecimentos relacionados à administração pública| Capacitação visando aprimoramento nos aspectos das rotinas que envolvelm a administração pública federal, em especial voltado ao desenvolvimento de co| Conhecimento aprimorado de Administração Pública| Aprimorar os conhecimentos na área de gestão na administração pública| Capacitar servidores na área da administração pública, de modo a trazer inovações para dentro da administração federal. | Proporcionar a utilização e aplicação eficiente dos processos inerentes à administração pública| Capacitar e ampliar o servidor quanto aos conhecimentos no âmbito da Administração Pública.| Entender a Logística na Administração Pública| Conhecer e analisar as normas legais relacionadas à Administração Pública| Capacitar os servidores em Educação e Administração Pública| Aprimorar a aplicação de conhecimentos de direito e administração pública no contexto organizacional.| Capacitar servidor na área de administração pública (Educação formal) acerca do papel das organizações públicas e sociais.| Ampliar e desenvolver habilidades na área de Gestão de Equipe, Gestão de Bibliotecas e Administração Pública| Entender a Gestão Sustentável na Administração Pública| Conhecer e analisar as normas legais relacionadas à Administração Pública| Desenvolver e produzir conhecimento em atividades focadas na temática de Administração, Administração Pública (Gestão Pública)DIRGE / COGETI-FB| GADIR-MD| DEOFI-MD| DIRPLAD-DV| DIREC-DV| DESEG-CM; COGERH-CM;| DEPED; NUAPE-CM| DEPED; NUAPE-CM| DEMAP-TD| UTFPR-PG| UTFPR-PG E COGERH-PG| DIRPPG-LD| DEOFI-PG E DIPAT-PG| DAADM-PB| DAMAT-PB/DEMAP-PB/DIPAT-PB/DIALM/-PB| DIRGRAD-SH / DIRPLAD-SH / DIREC-SH / DIRPPG-SH| DAELN-CT, DEPED-CT| UTFPR-SH| DESEG-LD| DIRGRAD / DERAC-FB| DEBIB-CT| DIRGRAD-AP; COGERH-AP| UTFPR-SH| DEBIB-LD| DESEG-LD| DIRGRAD / GADGRAD-FB| DIREPQ; DEMIMP; GABIR; ASCOP; PROGRAD; DERED; EPROC; DIRAV, PROPLAD; UGI; DIRGTI; Técnicos Administrativos| Técnicos administrativos| Téc. administrativo e contador| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| Assistente em Administração| Assistente Social/Técnico em assuntos educacionais/assistente em administração| Médico| Técnicos Administrativos| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| DOCENTES| Docentes e assistentes em administração| TA| Docentes e TAS| Todos os servidores| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos administrativos e docentes| Técnicos Administrativos| Bibliotecário| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnicos Administrativos / Docentes| Técnicos AdministrativosPR (518). Total:518Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração Pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Realizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publica| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Tomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organização| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Desenvolvimento de atividades de forma mais efetiva, maior contribuição para ações desenvolvidas no setor, aplicação dos novos aprendizados.Melhor desempenho nos processo inerentes ao setor.|conhecimento e atualizações legislativas | Capacitar servidores em administração pública| Trabalho desempenhado com maior eficiência e eficácia.| Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmites|desenvolvimento de atividades de forma mais efetiva, maior contribuição para ações desenvolvidas no setor, aplicação dos novos aprendizados diretamente nas tarefas realizadas de modo a torná-las mas eficientes.| Aprimoramento na gestão da política de assistência estudantil.| Melhora da performance e agilidade em perícias médicas.| A capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.| Melhora na transparência| Aumento da produtividade| Melhora na qualidade dos serviços prestados|Obtenção de conhecimentos teóricos e aplicação prática dos mesmos nas rotinas que envolvam os aspectos relacionados às finanças públicas, otimizando o andamento de processos e auxiliando na tomada de decisões referentes às situações cotidianas do tra| Uma melhor formação discente, uma melhor interação docente-discente, uma melhor consecução dos objetivos estratégicos de formação da UTFPR e do MEC.|aprimoramento e desenvolvimento das atividades administrativas no âmbito institucional.| A universidade é o berço do aprendizado, por isso tem que primeiramente capacitar os servidores envolvidos no seu funcionamento, para que o mesmo ocorra de forma eficiente e eficaz. | Aumento da eficiência no trabalho| Sem informação.| Entender sobre a logística na administração pública, visando disseminar e entender os procedimentos que buscam a melhor utilização do recurso da UTFPR-LD| Realização dos procedimentos com mais acerto e embasamento legal. Atualização para tornar os processos mais seguros e efetivos.| Reconhecimento pessoal e profissional| Melhor distribuição de tarefas que atualmente são acometidas a um número limitado de servidores| O mestrado visa capacitar o servidor para o exercício da prática administrativa avançada nas organizações públicas, contribuir para aumentar produtividade e efetividade das organizações públicas, disponibilizar instrumentos, modelos e metodologia.| Melhoria dos serviços executados.| Entender sobre a gestão sustentável na administração pública, disseminar boas práticas de sustentabilidade na UTFPR-LD| Realização dos procedimentos com mais acerto e embasamento legal. Atualização para tornar os processos mais seguros e efetivos.| Agilidade nos processosPrecisa ser aprendido: Contínuo(24)| Consequente(2)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(20)| Estratégico(7)
149 Obter domínio sobre os cálculos rescisórios de servidores efetivos e temporários COGERH-DV Assistente em Administração PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosExecução de cálculos rescisóriosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido- Conseguir ter maior segurança e acerto nas verbas indenizatórias de rescisãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
150 Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação DIRPPG-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosManipulação de alimentos em serviços de alimentaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidores designados para a Comissão do Restaurante UniversitárioPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
151 Extensão Universitária DIREC-TD TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosExtensão Universitária - normas, regulamentos, fundamentosENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
152 Estudos Regionais - Desenvolvimento local, relações comerciais e diplomáticas DIREC-TD TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosEstudos Regionais/relações entre Brasil- Paises LatinoamericanosENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativasPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
153 As atividades relacionadas à gestão e controle de almoxarifado precisam ser aprimoradas, a fim de maximizar o desempenho eficiente das atividades.DIALM-TD, DIPAT-TD Técnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosCapacitar para a gestão patrimonial, avaliação patrimonial, reavaliação,depreciação e desfazimento. Controle de almoxarifado na plataforma SIADSAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
154 Capacitação em Curso de Direito Tributário DEOFI-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVO/ADMINISTRADORMostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosDireito tributário ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprender a realizar as retenções tributárias na fonte e possibilitar a correta a retenção tributária federal, estadual e municipal, conhecendo asim a correta aplicação da legislação referente às retenções, recolhimentos e compensações dos tributos dePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
155 Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para  o  exercício da prática administrativa avançada nas organizações públicas na instituiçãoDEPEC-GP; DEPEX-GP; DIREC-GPAssistente em AdministraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos administrativos mais céleres e eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
156 Proporcionar o estímulo e conhecimento básico necessário para o desenvolvimento de capacidades diferenciadas, para um atendimento de excelenciaDEPEC-GP; DEPEX-GP; DIREC-GPAssistente em AdministraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos administrativos mais céleres e eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
157 Proporcionar conhecimento para desenvolvimento de marketing institucional DEPEC-GP; DEPEX-GP; DIREC-GPAssistente em AdministraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos administrativos mais céleres e eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
158 Desenvolver habilidades em identificar e resolver problemas DIRPLAD-CT; DIDEP-CT; UTFPR-CTTAS PR (22). Total:22Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosGestão de conflitos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho das equipes de trabalho Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
159 Capacitar para os trâmites e formalidades necessários antes, durante e depois dos processos licitatórios. DEPRO-TD, DICOM-TD Técnicos AdministrativosPR (7). Total:7 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAplicações e Alterações; modalidades e os tipos de licitação e seus regramentos; nova lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 14.133/2021 APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
160 Propiciar aos servidores conhecimentos e metodologias relacionados aos processos, dentro da administração. DEPEC-GP; DEPEX-GP; DIREC-GPAssistente em AdministraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos administrativos mais céleres e eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
161 Propiciar aos servidores conhecimentos e metodologias relacionados aos processos, programas e ações governamentais que objetivam tais processosDEPEC-GP; DEPEX-GP; DIREC-GPAssistente em AdministraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosAdministração pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos administrativos mais céleres e eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
162 Aprimorar o conhecimento sobre gestão de novos empreendimento DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosEMPREENDERISMO CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
163 Desenvolver ensino/pesquisa/extensão nas temáticas específicas na área de ciência e tecnologia de alimentos e engenharia química, assim como na área dDAAEQ-CM Docentes PR (25). Total:25Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosRecorte de interesse: Gestão de qualidade"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
164 Boas Práticas de Manipulação em Serviços de Alimentação DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosManipulação de alimentos em Serviços de AlimentaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidores designados para a Comissão do Restaurante UniversitárioPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
165  Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos DESEG-CM Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosGestão e Fiscalização de Contratos AdministrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosExecução de fiscalização e/ou gestão de acordo com normativas e legislação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
166 Atualização tecnológica para o uso de materiais avançados nas áreas de Energia e Sustentabilidade, principalmente para a redução de emissões de efeitoDAMEC-PG DOCENTES PR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosEngenharia Mecânica, Engenharia de materiais e Engenharia Metalurgica, Administração e GestãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro mecânico e do tecnólogo em Fabricação Mecânica (graduação); Fomentar o programa de mestrado do departamento; auxiliar na criação de novaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
167 Capacitar servidor em conhecimentos teóricos, técnicos e metodológicos na área de empreendedorismo e/ou comportamento empreendedor UTFPR-CP TA PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosEmpreendedorismo LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasHabilidade de identificar problemas e soluções Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
168 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Gestão. DAGEE-CM DOCENTES PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração de Setores EspecíficosTema geral: Administração ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico docente e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
169 Desenvolver com segurança as atividades e redigir documentos que envolvam recursos públicos (Requisições) solicitações de remanejamentos de recursos e| Elaborar DCTF| Atualizar conhecimentos sobre Contabilidade aplicada à gestão do Patrimônio Público| Conhecimento atualizado na área de Ciências Contábeis| Aprimoramento em Gestão de Convênios e TEDs| Aprimorar a execução do registro de conformidade contábilDIRPPG-PG| DEOFI-LD| DEMAP-LD| DACON-PB| ASCONT; PROPLAD| DIROFTECNICOS ADMINISTRATIVOS| Contadores| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  E  DOCENTES| DOCENTES| Técnicos administrativos| Técnicos AdministrativosPR (21). Total:21Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCiências Contábeis Contabilidade e conformidade contábilCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPossibilitará aos servidores adquirir conhecimento básico sobre a Contabilidade Pública podendo dessa forma entender as requisições, para que servem cada elemento de despesa, etc Enfim, compreender o funcionamento no dia a dia das rotinas que envolve| Eliminação dessa possível restrição contábil, de retificações das declarações, e informação tempestiva| Melhorar o desempenho no processo de classificação contábil dos itens patrimoniais, o que diminuirá lançamentos divergentes com as normal contábeis, auxiliando na exatidão das futuras incorporações de itens no processo de integração do novo sistema| Docentes capacitados para ensinar o que de mais atual o mercado exige dos profissionais da área de Contabilidade| Celeridade na geração de informação para os gestores e outros usuários da informação| Melhoria na qualidade da informação prestada à sociedadePrecisa ser aprendido: Contínuo(5)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(6)
170 Considerando a complexidade do tema Diárias e Passagens, capacitar os servidores usuários do SCDP quanto a operacionalização do sistema e lançamento.GADIR-SH Técnico AdministrativoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoReforma Administrativa Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacidade de operacionalizar o SCDP seguindo a legislação brasileira.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
171 Compreender o que é assédio e como agir nessas situações UTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoReforma Administrativa Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoNão listou. Ambiente organizacional saudável Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
172 Compreender o que são as competências e como utilizá-las da melhor forma possível. UTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoReforma Administrativa Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProfissionais habilitados para preencher a planilha do PDPPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
173 Aprimorar o conhecimento dos servidores sobre a Lei 8.112/90 e as normativas que regulam suas carreiras no serviço público federal.UTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoReforma Administrativa Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoNão Listou. Profissionais conhecedores dos seus direitos e deveres enquanto servidor público. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
174 Com a constante mudança na legislação é necessário aprimorar conhecimentos na operacionalização de folhas de pagamento de servidores.COGERH-SH Técnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoReforma Administrativa Administração pública. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior eficiência na gestão da folha de pagamento, diminuindo a chance de erro.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
175 Devido as alterações na legislação, é necessário capacitar os servidores da área de gestão de pessoas com conhecimentos sobre previdência do servidor.COGERH-SH Técnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoReforma Administrativa Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacidade de fornecer informações mais assertivas e poder operacionalizar de forma adequada eventuais pedidos de abono permanência / aposentadorias.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
176 Atender pautando-se na qualidade, na humanização, no cuidado e no reconhecimento da fragilidade emocional do usuário que busca o serviçoSIASS Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAtendimento ao Público Saúde APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosInstruir a equipe do SIASS quanto às particularidades do atendimento ao usuário em serviços de saúde, pautando-se na qualidade, na humanização, no cuidado e no reconhecimento da fragilidade emocional inerente ao usuário que busca esse tipo de serviçoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
177 Aperfeiçoamento na gestão Público/Atendimento ao Público SEGEA-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoAtendimento ao Público Gestão/ Administração públicaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTornar mais eficiente a prestação de serviços à comunidade.-
178 Atendimento ao Público com excelência | Identificar a veracidade de documentos apresentados para autenticação em matrículas| Atendimento mais adequado ao público (presencial, e-mail  e telefone)| Capacitar os servidores com conhecimento e metodologias para interpretação jurídica, aplicação de normas, instruções e legislação na instituição| Secretariado Executivo| Aperfeiçoamento na gestão Público/Atendimento ao Público| Aprimorar técnicas de atendimento| Atendimento especializado a usuários de bilbiotecas e sistemas de informação; atendimento ao publico| Construção de níveis de excelência na qualidade do atendimento aplicada ao serviço público| Capacitar os servidores para aquisição e ampliação dos conhecimentos para a melhoria do atendimento ao público nos diversos setores da Universidade| Falta aptidão para abordagem em situações adversas| Ampliar os conhecimentos para a melhoria do atendimento ao público em biblioteca e ética no atendimento ao público  | Aprimorar conhecimento em teoria e prática das Autenticações e Reconhecimentos de Firmas| Estudo e aprimoramento de tópicos relacionados ao desenvolvimento pessoal, atendimento ao público e adminsitração pública aplicada no dia a dia.| Estudo e aprimoramento de tópicos relacionados ao desenvolvimento pessoal, atendimento ao público e adminsitração pública aplicada no dia a dia.GADIR-MD| DIRPPG-MD| DIRPPG-MD| DIREC-MD| UTFPR-CP| COEXP-DV| DEBIB-MD| DEBIB-CM| DEBIB-AP| DIRPLAD-CT, UTFPR-CT| DERAC-PG| DEBIB-LD| DERAC-LD| DERDI-PG| DEBIB-PGTécnicos administrativos| Técnicos administrativos| Técnicos administrativos| Técnico Administrativo | TA| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| servidores do DEBIB| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Técnicos- Administrativos; Assistente em Administração| TAS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Assistente em Administração; Bibliotecário| Assistentes em Administração| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (66). Total:66Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAtendimento ao Público Atendimento ao público CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externas| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Prospectar cenários para além do futuro imediato| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Satisfação do cliente interno e externoMelhoria no atendimento ao público| Reduzir eventuais riscos de fraude| Melhor atendimento ao público que utiliza os serviços da Instituição| Aplicar melhor a legislação vigente nas atividades cotidianas.| Gestão eficiente e relações interpessoais| Tornar mais eficiente a prestação de serviços à comunidade.| Compreensão da importância da ética e da humanização no atendimento ao público, fornecendo subsídios para a formação do servidor público enquanto agente ético, perspicaz, autoconfiante e proativo.| Capacitar e melhorar a qualidade de interpretação em relação a equipes e/ou usuários.| Melhor qualidade no atendimento ao público| Melhor atendimento ao público| Satisfação do cliente interno e externo| Melhoria e agilidade nos serviços prestados aos usuários.| Esclarecer as dúvidas sobre os novos procedimentos implantados - Essencial nas matrículas de calouros.| Qualidade no atendimento ao público.| Qualidade no atendimento ao público.Precisa ser aprendido: Contínuo(14)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(11)| Tático(3)| Estratégico(1)
179 Fazer análise fenotípica do candidato autodeclarado preto ou pardo DEPED-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (85). Total:85Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAtendimento ao Público Administração Pública. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendido- Trará mais segurança e confiabilidade ao processo de heteroidentificação de candidatos, uma vez que os servidores estarão preparados para exercer tal função.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
180 Aprimorar a qualidade de atendimento aos estudantes e aos programas relacionados à Assistência Estudantil NUAPE-PB Técnicos-administrativosPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoAtendimento ao Público Assistência estudantil APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria na qualidade do atendimento aos estudantes a fim de diminuir a evasão, propiciando a permanência e o desenvolvimento dos estudantes no ensino superior.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
181 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de acessibilidade e inclusão em bibliotecas DEBIB-LD Assistente em AdministraçãoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoAtendimento ao Público Administração Pública (atendimento ao público)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação do discente com necessidades especiaisPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
182 Desenvolver atividades de pesquisa na área de física da matéria condensada.| Aprimorar conhecimentos em física, especificamente na área de Espectroscopia Fototérmica para detecção de água em solventes e desnaturação de proteína| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de física da matéria condensada| Determinação de propriedades de materiais com base por meio de método da teoria do funcional de densidade;  Caracterização do emaranhamento de partícu| Capacitar o servidor para a conhecimento de novas técnicas de caracterização de materiaisDACIN-CP| DAFIS-MD| DAFIS-AP| DAFIS-PG| DAFIS-PGDocentes| Docentes| Docentes| DOCENTES| DOCENTESPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFísica da Matéria CondensadaFísica da Matéria CondensadaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no âmbito da pesquisa científica, com resultados inovadores e internacionalização da UTFPR; melhora no desenvolvimento de projetos científicos; melhora na organização e redação de artigos científicos.| Produção científica de melhor qualidade, impacto e relevância| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhor desempenho acadêmico, maior produtividade em pesquisa, melhor formação de alunos de pós-graduação. | Atualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro eletricista e do tecnólogo em automação industrial (graduação); Auxiliar no desenvolvimento dos cursos de graduação e práticas de aprendPrecisa ser aprendido: Contínuo(5)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Estratégico(3)
183 Desenvolver atitudes adequadas em todas as situações | Legislação de Pessoal no Serviço Público| Aprimoramento da atuação de forma ética no setor público.| Capacitar os servidores para que tenham conduta ética ao oferecerem e utilizarem serviços públicos.| Tipos de assédio, identificação e prevenção| Garantir conhecimentos em ética para práticas dentro da gestão pública e melhor desempenho dos diversos serviços prestados à sociedade.| Aprimorar conhecimento à respeito da ética pública: Decreto nº 1.171/1994 e Decreto nº 6.029/2007.| Garantir conhecimentos em ética e direitos humanos que permitam o atendimento adequado ao público interno e externo da comunidade.| Atuar diante de demandas de assédio.DEBIB-MD| COGERH-MD| SEGEA-CM; DEBIB-CM| UTFPR-PG| UTFPR-PB/COGERH-PB| DIREC-AP| COGETI-AP| DIRGRAD-GP; SELIB-GP;| ASSAE; NUAPE; NAIservidores do DEBIB| Técnicos administrativos| Técnico Administrativo: Assistente em Administração| TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| Técnico administrativo e docentes| Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da Informação| Assistente Administrativo| Técnicos Administrativos e DocentesPR (465). Total:465Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoÉtica no Setor Público Ética no setor público CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publica| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Construir um ambiente inclusivo e favorável à cooperação e ao trabalho em equipe; atuando como líder agregador; engajador; incentivador e empoderador.Espera-se que o servidor possa identificar, compreender e aplicar os fundamentos da ética e da legislação que regula as atividades dos agentes públicos no exercício profissional| Conhecimento e atualizações legislativas | Desenvolver e melhorar o relacionamentos, as atitutudes e ciência dos deveres éticos no serviço público.| Ética| construção de ambiente propício para gestão do conhecimento e relacionamentos saudáveis.| Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Garantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.| Entender as melhores práticas de atendimento aos usuários| Melhoria nas relações e diminuição do afastamento e adoecimento de alunos e servidores.Precisa ser aprendido: Contínuo(8)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Tático(1)| Estratégico(3)
184 Propiciar e aprimorar aos servidores conhecimento sobre Avaliação Institucional e feedback para o aprimoramento do serviço público| uso das ferramentas de avaliação desempenho e aplicação na atuação de gestores.UTFPR-PG| COGERH-PB TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| PSICÓLOGAPR (51). Total:51Ajudar a melhorar este trabalhoAvaliação de Desempenho (Setor Público)Avaliação de desempenhoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o entendimento sobre o processo de avaliação| melhor orientação para aplicação da avaliação de desempenho como ferramenta de gestão de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
185 Instrumentalizar e aperfeiçoar os servidores com conhecimentos e metodologias para a gestão e fiscalização de contratos públicosDIRPLAD-CT, DESEG-CT e DISAU-CTTAS PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoContrato de Gestão Gestão de contratos públicosENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho das equipes de trabalho nos contratos de gestãoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
186 Gerenciamento de tempo e organização estratégica de fluxos no trabalho| Gerenciamento e otimização do tempo| Planejar e organizar as tarefas visando aproveitar o tempo da melhor forma possível| Habilidades para Gestão do tempo no trabalho| Gerenciar o tempo, para otimizar os processos e aumentar a produção.SEDEP| DERAC-GP; SEGEA-GP; COGERH| COGERH-MD| DIREC-PB/DERAC-PB/COGERH-PB| UTFPR-SHTécnicos Administrativos| Assistente Administrativo| Técnicos administrativos| Técnico-administrativos e docentes| Todos os servidoresPR (132). Total:132Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Gestão do tempo CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na estruturação da política institucional de desenvolvimento de pessoas| Adoção de processos e ferramentas que auxiliam o cumprimento de atividades e projetos, dentro dos prazos estabelecidos e com resultados satisfatórios.|  Fazer o que é preciso no tempo certo e com a duração adequada.| Equipe mais produtiva| Maior produtividade Precisa ser aprendido: Contínuo(5)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Estratégico(1)
187 Possibilitar aos servidores a melhoria do seu desempenho, rendimento e produtividade, por meio de técnicas de concentração e atenção plena.UTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (30). Total:30Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Produtividade ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAumento da produtividade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
188 Implementar a Gestão de Projetos DEOFI-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoProdutividade Administração Pública - ProdutividadeCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar a repercussão de suas ações para o êxito ou alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupoMelhoria da produtividade nas rotinas departamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
189 Recursos básicos e avançados para edição de textos e e planilhas eletrônicas (excel, etc) COGERH-PB/DERAC-PB/PPGDR-PBTécnico-administrativos PR (17). Total:17Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProdutividade Planilhas eletrônicas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosSegurança na prestação de informações./ melhor eficência e eficácia em atividades de rotina de secretariaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
190 Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos básicos e avançados dos softwares de edição de texto e planilhas eletrônicas.DIRGRAD-GP; SELIB-GP; ASSISTENTE ADMINISTRATIVOPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Edição de textos e planilha eletrônicas: ProdutividadeANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior rapidez ao processo e atendimento aos demandantesPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
191 Gestão por Processos DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade GESTÃO POR PROCESSOSENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãoMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
192 ferramentas para Análises, Modelos e Técnicas em Gestão Universitária DIRGRAD-PB Docentes em função de gestãoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProdutividade GESTÃO UNIVERSITÁRIAAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorGestão mais eficiente e eficaz Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
193 Utilizar administrador de Banco de Dados DEOFI-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Administração Pública - ProdutividadeCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhoria da produtividade nas rotinas departamentais Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
194 Atualizações SCDP - Passagens Aéreas DIRPPG-PB/PPGEE-PB Técnicos AdministrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade SCDP APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasProdutividade e eficiência Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
195 Aperfeiçoamento de conhecimento na área de redação de editais| Redação de Editais | Elaboração de Editais GADGRAD-DV| DIREC-MD| DIRPPG-DV, DIREC-DVTÉCNICO ADMINISTRATIVO| Técnico Administrativo e Docentes| TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (13). Total:13Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProdutividade Redação de Editais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho nas funções diárias| Editais bem escritos e eficientes.| EFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)
196 Realizar e apoiar perícias oficiais em saúde SIASS Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProdutividade Saúde APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosDesenvolver e aprimorar conhecimentos técnicos da equipe médica do SIASS para realização de perícias oficiais em saúde.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
197 Capacitar servidores para realização de projetos utilizando metodologia ágil (SCRUM, XP). COGETI-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da InformaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProdutividade metodologia ágil (SCRUM, XP)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcelerar a condução de projetos, visando melhoria contínua dos processos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
198 Utilizar sistema SEI SIASS Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoProdutividade SEI APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasInstrumentalizar a equipe de apoio administrativo e os médicos peritos do SIASS para utilização do sistema SEI.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
199 Utilizar sistemas Siape Saúde SIASS Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade SIAPE Saúde APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasInstrumentalizar a equipe de apoio administrativo e os médicos peritos do SIASS para utilização dos sistemas Siape Saúde.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
200 Aprimoramento do exercício das funções administrativas já desempenhas e que estão relacionadas à pesquisa e pós-graduaçãoDIRPPG-AP Técnico- AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Administração Pública LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento na execução de processos e projetos, evitando erros de execução que envolvem os demais servidores da instituição.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
201 Atualizar informações para realizar serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado DESEG-MD Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Manutenção de equipamentosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar e atualizar os conhecimentos necessários para realizar serviços de manutenção de aparelhos de ar condicionado considerando a atualização dos equipamentosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
202 Aprimorar o conhecimento na área de administração para utilização no ensino DAHUM-AP Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProdutividade Administração para ensinoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
203  Efetuar uma organização de todo o ambiente, objetos e situações de trabalho COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoProdutividade Organização pessoal APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdentificar a repercussão de suas ações para o êxito ou alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupoRealizar todas as tarefas da melhor maneira possível e com toda a agilidade, empregando uma dose menor de energia e desperdiçando bem menos tempo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
204 Conhecimento de legislação vigente sobre as atividades administrativas da pós-graduação, elaboração e controle e arquivamento de documentosPPGAG-PB Assistente em administraçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProdutividade Atividades administrativasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAtualização dos conhecimentos e melhoria no atendimento e devolutivas das demandasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
205 Ampliar conhecimentos e estabelecimentos de parcerias internacionais na área de Química Orgânica; Missão de estudos internacional| Ampliar conhecimentos e prod. científica na área de Química Orgânica; Participação em congressos, simpósios e workshops na área de Química Orgânica| Aprimorar e adquirir novos conhecimentos sobre técnicas de laboratório.| É preciso desenvolver servidor na área de formação técnica em química para melhor atendimento ao curso para o qual presta o serviço público (educação)| "Capacitar os servidores técnicos de laboratório para gerenciar almoxarifado de produtos químicos."PPGTAMB-MD;PROFQUI-MD;DAQUI-MD| PPGTAMB-MD;PROFQUI-MD;DAQUI-MD| COBIO/COAGR | COAGR / COBIO| COAGR/COBIO Docentes| Docentes| Técnicos de laboratório| Técnico de laboratório| Técnico de laboratórioPR (19). Total:19Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoQuímica Orgânica Química orgânica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Não listou.Melhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.| Melhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.| A organização poderá atuar em atividades que envolvam prestação de serviço a comunidade interna e externa, com técnicas que podem ser aplicadas com base no conhecimento aprimorado/adquirido.| Atendimento especializado ao ensino, pesquisa e extensão.| Espaço institucional seguindo aos rigorosos padrões de segurança do trabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo(5)| Resultado Organizacional: Operacional(3)| Tático(2)
206 Introduzir e atualizar informações referentes às licitações e contratos públicos visando o aperfeiçoamento dos processos e a ausência de falhasDESEG-MD Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAuditoria Licitações e contratos CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor com informações sobre licitações e contratos públicos no sentido de contribuir com a Adm. para o aperfeiçoamento dos proc. e prevenção de falhas, resultando no atendimento das necessidades institucionais de forma eficiente e eficazPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
207 Propiciar e aprimorar conhecimentos sobre Avaliação Institucional e feedback para o aprimoramento do serviço públicoDIRGRAD-GP; SELIB-GP; ASSISTENTE ADMINISTRATIVOPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoConcessão de Serviços PúblicosServiço Público: Avaliação InstitucionalENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEntender o funcionamento e as respectivas demandas dos usuáriosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
208 EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIAS. Plataforma +Brasil DEOFI-PB ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/CONTADOR/TECNICO EM CONTABILIDADEPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoParcerias no Setor PúblicoTRANSFERÊNCIAS DISCRICIONÁRIASENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
209 Estabelecer parcerias e convênios, tanto no âmbito do ensino quanto de pesquisas com instituições europeias. DAAMB-MD Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoParcerias no Setor PúblicoParcerias e convênios APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor nível de integração com as Universidades Internacionais e outras instituiçõesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
210 Aprimorar o conhecimento na área de parcerias com o setor público para aplicação nos Acordos de Cooperação Técnica - ACT elaborados no setorDIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoParcerias no Setor PúblicoAdministração Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
211 Acompanhamento de tendências e atualização de práticas em empreendedorismo e inovação DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoParcerias Público-PrivadasEmpreendedorismo e InovaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover empreendedorismo e InovaçãoMelhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
212 Conhecer e aplicar estratégias atuais de inserção da universidade nos contextos local, regional e internacional DIRGE-PB, DIRGRAD-PB, DIREC-PB, DIRPLAD-PB, DIRPPG-PB, ASSEC-PB, ASCEV-PB, COGERH-PB, COGETI-PB, GADIR-PBTécnicos Administrativos e DocentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoParcerias Público-PrivadasESTRATÉGIAS DE PARCERIA UNIVERSITÁRIAAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalReconhecimento local, regional e internacional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
213 Analisar dados para tomada de decisão DESEG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Gestão Publica - Análise de DadosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesAumentar a eficiência na tomada de decisões através de uma melhor análise dos dados existentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
214 Gestão dos Sistemas Produtivos (Curso de Capacitação, Especialização, Mestrado ou Doutorado) DIRGE-FB Docentes e Técnicos AdministrativosPR (12). Total:12Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Gestão dos Sistemas Produtivos (Curso de Capacitação, Especialização, Mestrado ou Doutorado)ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor gestão da organização. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
215 Otimizar processos em rotinas administrativas. SEGEA-CM; DEPED; NUAPE-CM; COGERH-CMTécnico Administrativo: Assistente em AdministraçãoPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Recortes de Interesse: Produtividade / Inovação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasPropiciar operações inteligentes, ágeis, resilientes e responsivas para a otimização de processos internos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
216 Realizar estudo técnico preliminar DESEG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestor Público Gestão Pública - Estudo Técnico PreliminarAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor públicoMelhorar o estudo técnico preliminar realizado pelos servidores do DESEG-LD.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
217 Gestão Pública e Princípios Administrativos| Aprimorar as habilidades e conhecer novas técnicas e práticas relacionadas à gestão pública.| Aperfeiçoar e aprofundar conhecimentos relacionados à gestão pública| Gestão Pública (Curso de Capacitação, Especialização, Mestrado ou Doutorado)| Capacitar os servidores com conhecimentos e habilidades em políticas públicas, planejamento, administração, controle e gestão pública| Capacitar os servidores em Gestão Pública e Governança| Utilizar ferramentas tecnológicas na gestão pública| Aplicar princípios do controle no contexto da gestão pública.| Capacitar os servidores em Gestão Pública e Gestão da Informação| Obtenção de conhecimentos na área de gestão pública| Propiciar ao servidor a obtenção de conhecimentos na área de gestão pública (gestão, processos, compras, contratos e fiscalização).GADIR-MD| DERAC-CM| COGERH-LD; GADIR-LD; DIREC-LD| DIRGE-FB| COGERH-CT, DIDEP-CT, DESEG-CT, DISAU-CT, DIRRPG-CT, UTFPR-CT| DEBIB-CT| DAALM-MD| UTFPR-PG| DEBIB-CT| DIREC-FB| DIRPLAD / DEMAP-FBTécnicos administrativos| Administrador/assistente em administração| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Docentes e Técnicos Administrativos| TAS| Técnicos Admonistrativos| Docentes e técnicos| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Técnicos Administrativos| Docentes e técnicos administrativos| Técnicos administrativosPR (215). Total:215Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Gestão pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria nas habilidades técnicas e gerenciais | Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.| Melhora na qualidade dos serviços prestados| Capacitação dos servidores com conhecimentos e habilidades em políticas públicas, planejamento, administração, controle e gestão pública, para melhor desempenho das suas atividades.| Maior conhecimento em gestão pública para tomada de decisão| Reconhecimento pessoal e profissional| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Aumento da transparência| Reconhecimento pessoal e profissional| Aplicar métodos mais eficientes de gestão| Formação de outros servidores através de oficinas oferecidas por servidor (a).Precisa ser aprendido: Contínuo(8)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Estratégico(5)
218 Entender e atualizar sobre as técnicas de Administração, visando melhorar a gestão dos setores/departamentos da Diretoria.DIREC-AP Técnico administrativo; docentePR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público GESTÃO PÚBLICA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
219 Melhorar o desempenho na utilização de programas do Microsoft OFFICE (nível intermediário/avançado) GADIR-LD; DIRPPG-LD; DIREC-LD; DEOFI-LDTÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (13). Total:13Ajudar a melhorar este trabalhoGestor Público Administração Pública - ProdutividadeLEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhoria da produtividade nas rotinas departamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
220 Curso de Gestão e Planejamento Estratégico DIRPLAD-DV; DEOFI-DV; DEMAP-DV; DESEG-DV; DEPRO-DV.TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestor Público Gestão e planejamento estratégicoAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoConstruir Planejamentos Estratégicos para a InstituiçãoDesenvolver habilidades e competências para a atuação na organização, com foco no planejamento e na gestão, em busca de resultados, preparando para a atuação no ambiente organizacional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
221 Plataforma Sucupira DIRPPG-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVO, DOCENTES, COORDENADORES E ASSESSORESPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestor Público CONHECIMENTO PARA ELABORAÇÃO DE EDITAISAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFACILITAR O PREENCHIMENTO DA PLATAFORMA SUCUPIRAPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
222 Fortalecer as melhores práticas de assessoramento à gestão, e satisfação do público em geral. DIRGRAD-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (6). Total:6 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestor Público Administração pública, sustentabilidade e secretariadoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhores práticas de assessoramento à gestão, e satisfação do público em geralPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
223 Operacionalizar o SIAFI DEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestor Público SIAFI LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Idear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições e lançamentos no sistema.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
224 Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de governança pública, desenvolvimento, planejamento e políticas públicasGADGRAD-DV TECNICO ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público GESTÃO/ADMINISTRAÇÃO PÚBLICAAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho nas funções diárias dos diversos setores em que um técnico administrativo está apto a trabalharPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
225 Aperfeiçoamento nas áreas de governança pública, desenvolvimento, planejamento, políticas públicas, administração, informatica, inteligência emocionalSELIB-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Gestão; Administração pública; Administração; Educação; Desenvolvimento pessoal; Inteligencia emocional; Informática; planejamento; Desenvolvimento deAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho; otimizar o tempo; aumentar a percepção de necessidades; desenvolver novas soluções as demandas existentes e vindouras, atualização de competências em geral...Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
226 A universidade tem diversos programas/serviços na universidade, como Dupla Diplomação, intercâmbio, produção científica, entre outros. DIREC-TD, DERAC-TD Técnico administrativoPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestor Público Administração, Administração Pública, Gestão e Sustentabilidade, Desenvolvimento RegionalENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativasPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
227 Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de governança pública, desenvolvimento, planejamento e políticas públicasGADGRAD-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestor Público Gestão Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho nas funções diárias dos diversos setores em que um técnico administrativo está apto a trabalharPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
228 Capacitação em Técnicas de caracterização de materiais| Desenvolver atividades na temática de  química inorgânica: síntese, caracterização e aplicação de compostos de coordenação contendo lantanídeos .DAQUI-PB| DAQUI-LD DOCENTES| DocentesPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoQuímica Inorgânica Química inorgânica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar melhor os alunos em práticas de ensino e pesquisa em Caracterização de Materiais.| Melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
229 Aplicar conhecimentos de gestão de projetos, pessoas e conflitos no desenvolvimento de atividades de extensão.| Aperfeiçoar habilidades de relacionamento interpessoal, autonomia e comunicação. Mediar, negociar, conduzir e gerir conflitos no ambiente de trabalho.| Resolver Conflitos| Desenvolver a capacidade de mediar, negociar, conduzir e gerir conflitos no ambiente de trabalho| Capacitação em Gestão de Conflitos e Mediação | Gestão de conflitos| Gestão de conflitos | Gestão de conflitos interpessoais| Ampliar conhecimentos para mediar, negociar, conduzir e gerir conflitos no ambiente de trabalho| Gerenciar conflitos| Gerenciamento de conflitos| Mediar, negociar, conduzir e gerir conflitos no ambiente de trabalho| Gestão de Conflitos e de pessoasDIRGRAD-AP| UTFPR-SH| DESEG-LD / DIRPLAD - LD| DIREC-MD| UTFPR-CP| UTFPR-DV| DEOFI-CM; COGERH-CM| UTFPR-PB (DIRPLAD-PB/ASPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB/DEMAP-PB/DIRPPG-PB/DIREC-PB/DIALM-PB/DIPAT-PB/COGETI-PB/COGERH-PB)| DALEM-CT| DIRGE-FB| DIRGRAD / SEGEA-FB| COGERH-GP| DIRGEP; UTFPRTécnicos administrativos e docentes.| Todos os servidores| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnico Administrativo e Docentes| TA| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| Contador; Administrador; Assistente em Administração | Técnicos-administrativos e docentes| Docentes| Docentes e Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos e Docentes| Assistente em Administração| Gestores, Técnicos Administrativos e DocentesPR (731). Total:731Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLiderança Gestão de conflitos CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externas| Colaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas| Estabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiança| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAuxiliar no planejamento, execução e avaliação de atividades de extensão| Auxiliará na construção de um ambiente de trabalho saudável e acolhedor. O objetivo é que todo servidorse sinta bem em vir trabalhar.| Melhorar o trabalho através de competências pessoais.| Conduzir as situações de conflito de maneira mais eficaz.| Favorecer um ambiente organizacional mais saudável e harmonioso| Melhoria dos relacionamentos no ambiente de trabalho, qualidade de vida e reflexos em melhor serviços prestados| Ambiente organizacional produtivo e sadio | construção de ambiente propício para gestão do conhecimento e relacionamentos saudáveis. Aprimoramento técnico, comportamental e de gestão e liderança| Melhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicos| Melhorar o clima da organização| Melhoria do clima organizacional| Diminuir conflitos, propiciar ambiente mais harmônico| Mediação e resolução de conflitosPrecisa ser aprendido: Contínuo(10)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(7)| Tático(2)| Estratégico(4)
230 Inteligência Emocional | Transmitir ideias que favorecem o trabalho em equipe e o desenvolvimento individual| Desenvolvimento de equipes de alta perfomance | Desenvolver atividades de gestão em cargos de chefia| Desenvolver nos servidores e gestores ferramentas de mentoria para liderança, organizando estratégias de melhoria em sua vida laboral e pessoal.| Capacitar o servidor em gestão de equipes e liderança| Liderar de forma assertiva| Capacitar os servidores em relações interpessoais e feedback no trabalho| Trabalhar com Liderança e Tomada de Decisões| Melhoria de suas habilidades de relacionamento interpessoal, autonomia e comunicação e desenvolvimento das capacidades para a liderança| Aprender novas práticas de gerenciamento de conflitos e gestão de equipe| Exercer a liderança, desenvolvimento e gerenciamento de equipes| Definição e alinhamento de expectativas para o trabalho, mobilização e acompanhamento de atividades, avaliação do desempenho e implantação de melhoria| Adotar estratégias de acolhimento, escuta e acompanhamento, visando à detecção precoce de sinais de adoecimento e de insatisfação no trabalho| Mobilizar um contexto organizacional no qual pessoas se sintam seguras e confortáveis para compartilhar ideias, errar, questionar, inovar, falar, etcUTFPR-CP| COGERH-MD| DEOFI-CM; DIRPLAD-CM; COGERH-CM| DAFIS-AP; COGERH- AP| UTFPR-PG| DIRPLAD-PG E ASPLAD-PG E DEMAP-PG E DESEG-PG E DEPRO-PG| DEOFI-LD / DIRPLAD - LD| DESEG-CT; DIDEP-CT; DISAU-CT| DIRPLAD-PB/ASPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB/DEMAP-PB/DIREC-PB/DERAC-PB/COGERH-PB/DAAGR-PB/COGETI-PB| DIRPPG-CT, UTFPR-CT, COGERH-CT, DIRPLAD-CT, DESEG-CT, DISAU-CT| DIRPLAD-AP| UTFPR-GP| SIASS; SEBEN| SIASS; SEBEN| SIASS; SEBENTA, docentes| Técnicos administrativos| Administrador; Contador; Assistente em Administração| Docentes; Técnicos- Administrativos| TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Chefias e responsáveis pos setores| TAS| docentes, técnicos administrativos  e técnicos-administrativos em cargo de gestão| TAS| Técnicos- Administrativos em posição de chefia| Servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)| Gestores, Técnicos Administrativos e Docentes| Gestores, Técnicos Administrativos e Docentes| Gestores, Técnicos Administrativos e DocentesPR (320). Total:320Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLiderança Desenvolvimento de equipes e liderançaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar a repercussão de suas ações para o êxito ou alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupo| Tomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organização| Orientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existente| Construir sua identidade de líder, empregando o  autoconhecimento e a inteligência emocional| Coordenar interesses e gerir conflitos, favorecendo a governabilidade por meio da construção de coalizões e consensos em torno de agendas de interesse comum| Construir, mobilizar e manter redes confiáveis e abertas com stakeholders que são, ou podem vir a se tornar, atores importantes para o alcance dos objetivos estratégicos da organização| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipes| Estimular pessoas a alcançar objetivos| Melhoria do clima organizacional; impulsionamento do crescimento organizacional | Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na gestão da equipe| Melhora da qualidade de vida pessoal e profissional| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na área de liderança Ter disciplina, organização e saber resolver conflitos de maneira eficiente e empática são algumas das qualidades que o servidor desenvolverá. Poderá também melhor| Melhoria no clima organizacional, confiança do servidor para atuar como líder, melhoria na comunicação interna, possibilidade de maiores e melhores resultados| Maior engajamento entre equipes de trabalho| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Consolidação da pós-graduação| Otimização dos resultados a partir de novas estratégias de liderança na gestão. Melhor habilidade na comunicação com os colaboradores do setor. Melhor resultado entrega a comunidade interna e externa.| Estimular a equipe atingir as metas do setor e  melhoria na definição das atribuições a cada membro equipe, aproveitando as características individuais e técnicas da equipe| Capacitar gestores para a execução do processo contínuo e cíclico de definição e alinhamento de expectativas para o trabalho, mobilização e acompanhamento de atividades, avaliação do desempenho e implantação de melhorias e ações de desenvolvimento.| Capacitar gestores para a adoção de estratégias de acolhimento, escuta e acompanhamento de servidores, visando à detecção precoce de sinais de adoecimento e de insatisfação no trabalho.| Habilitar gestores para mobilizar a construção coletiva de um contexto organizacional no qual as pessoas se sintam seguras e confortáveis para compartilhar ideias, errar, questionar, inovar, falar sobre problemas e dificuldades, pedir ajuda, dar e rePrecisa ser aprendido: Contínuo(12)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Tático(2)| Estratégico(7)
231 Aperfeiçoar e entender a fundo o funcionamento e as peculiaridades do setor público COEXP-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoFunção Pública Gestão/ Administração públicaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAperfeiçoar as noções em gestão pública e as práticas voltadas ao tema a fim de desenvolver projetos em parcerias com outras instituIções e auxiliar nas questões de legislação dos trâmites realizados diariamente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
232 Agregar conhecimento a descrição dos fatos que envolvem a relação de trabalho do servidor com a Instituição COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoRelações de Trabalho no Setor PúblicoFolha de pagamento APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesConsolidar todas as informações dos servidores Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
233 Relacionamento Interpessoal Pessoal e Profissional| Atualização sobre comunicação Interpessoal COGERH-DV| UTFPR-DV Assistente em Administração| Técnicos Administrativos e docentesPR (151). Total:151Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoRelações de Trabalho no Setor PúblicoRelacionamento e comunicação interpessoalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoDispor de relações saudáveis no ambiente de trabalho| Comunicação InterpessoalConstruir relações saudáveis no ambiente de trabalho| Melhor comunicação no ambiente de trabalhoPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Tático(1)| Estratégico(1)
234 Aplicar práticas de gestão de pessoas DEBIB-AP; COGERH-AP Bibliotecário documentalista; Assistente em Administração; Técnico- AdministrativoPR (9). Total:9 Ajudar a melhorar este trabalhoRelações de Trabalho no Setor PúblicoGestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMais conhecimento sobre o comportamento humano para melhorar a interação interpessoal,  desempenho e produtividade no trabalhoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
235 Fiscalizar e analisar documentos ref. a contratos administrativos de mão de obra terceirizada considerando as atualizações procedimentais e normativas| Aperfeiçoamento dos conhecimentos técnicos necessários para melhor fiscalização dos Custos e Formação de Preços de Bens e de Serviços Terceirizados| Atualizar conhecimentos sobre Previdência Social e Complementar| Capacitar os servidores em fiscalização e gestão de contratos| Orientar, planejar e executar licitações específicas para contratação de serviços continuados| Atualização da legislação sobre licitação e fiscalização de contratos| Capacitação em Prática Trabalhista aplicada a Contratos Administrativos para melhorar a tributação envolvida em folha de pagamento de terceirizados| Transição entre programas do governo a respeito de GFIP/SEFIP para E-social| Capacitar os servidores em gestão de riscos, fato gerador e conta vInculada, em contratos de terceirização.| Conhecimento sobre terceirização de serviçosDESEG-MD;DIRPLAD-MD;DEOFI-MD| DESEG-CM| DEOFI-LD| DIRPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB/ASPLAD-PB| DESEG-CT, DISAU-CT| DIRPLAD-AP; DESEG-AP| DIRPLAD-AP; DESEG-AP; DEPRO-AP| DEPRO-AP, COGERH-AP| DIRPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB| DEOFI-PBTécnicos Administrativos| Assistente em Administração| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Assistentes em administração, contadores e demais gestores de contratos| TAS| Técnico Administrativo - Gestores e Fiscais de contratos| Técnico Administrativo - Gestores e Fiscais de contratos| Técnico Administrativo| Assistentes em administração| CONTADORPR (60). Total:60Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTerceirização Contratos de serviços e mão de obra terceirizadosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Tomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organização| Antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFiscalizar adequadamente todos os contratos administrativos com mão de obra exclusiva visando o atendimento contínuo das demandas institucionais| Execução de fiscalização e/ou gestão de acordo com normativas e legislação.| Melhoria da produtividade nas rotinas departamentais| Aprimoramento técnico, normativo e melhoria nas tomadas de decisão.| Melhor transparência, desempenho e eficiência nos processos de compras| Gestão e fiscalização de contratos administrativos com maior efetividade, melhoria de processos| Gestão e fiscalização de contratos administrativos com maior efetividade, melhoria de processos. Fiscalização mais ágil, garantindo que não haja responsabilidade subsidiária.| Fiscalização mais efetiva, mais ágil, garantindo que não haja responsabilidade subsidiária| Aprimoramento técnico e normativo| Melhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..Precisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(10)
236 E-social DEOFI-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVO; ADMINISTRADORPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEmpresa Pública Informações unificadas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantir aos diretos previdenciários e trabalhistas, racionalizará e simplificará o cumprimento de obrigações, eliminará a redundância nas informações prestadas pelas pessoas físicas e jurídicas, e aprimorará a qualidade das informações das relações Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
237 Capacitar o servidor com conhecimento acerca de estabelecimentos de parcerias internacionais | Desenvolver atividades para ampliação/consolidação da internacionalização no DAALM| Aplicar conhecimento sobre comunicação e metodologia colaborativa de trabalho no desenvolvimento de atividades de internacionalização de ensino e pesq| Aprimorar os conhecimentos correlatos à cooperação internacional| Administrar problemas referentes a cooperação internacional na instituição| Desenvolver projetos inovadores de caráter internacional no ensino de graduação| Capacitar os servidores com conhecimentos e metodologias para a Gestão da Internacionalização em processos aplicados no Ensino Superior | Capacitar os servidores com conhecimentos e metodologias para processos de mobilidade de servidores e estudantes e para recepção de estrangeiros| Política de Internacionalização da UTFPR| Capacitar servidores sobre a política de ensino superior nacional e internacional relacionadas ao currículo.| Capacitar servidores para construção e gerenciamento de ambientes de inovação e captação de recursos para parques tecnológicos e FabLabs| Capacitação no idioma inglês para ações institucionais e acadêmicas de internacionalização| Orientar docentes na área de engenharia quanto às propostas de projetos de extensão da área técnica e promover relações internacionais/mobilidade | Elaborar e buscar financiamento para projetos internacionais de maior alcance do que o que se tem hoje na instituiçãoDERINT-MD| DAALM-MD| COENQ-AP| DAMAT-PB/PPGEE-PB| DIRPLAD-CT| DALEM-CT| DIRPPG-CT| DERINT-CT| PPGEPS - PB| UTFPR-CT| DAELN-CT, DAFIS-CT| DIREC-GP; DERINT-GP| DEPEX-GP; DEPEC-GP; DERINT-GP| DIRINTERTécnico Administrativo e Docentes| Docentes| Docente| Docentes| TAS| Docentes| TAS| TAS| Docentes| TAS| Docentes| Professor do Magistério Superior, Assistente em Administração| Assistente em Administração| Técnicos AdministrativosPR (183). Total:183Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCooperação InternacionalCooperação internacional e internacionalizaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Identificar as tendências sociais, políticas e econômicas nos cenários local, regional, nacional e internacional| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPropiciar a criação de novos acordos internacionais| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| O conhecimento adquirido ajudará os docentes na internacionalização do curso, promovendo parcerias para o desenvolvimento de projetos de pesquisa, ensino e extensão.| Acordos de cooperação internacional contribuindo com os indicadores da Instituição e dos cursos de pós-graduação.| Melhorar a cooperação internacional na UTFPR| Melhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicos| Consolidação da pós-graduação stricto sensu| Ampliação do leque de atividades e ações propostas e desenvolvidas| melhoria do conceito do programa junto à CAPES| Aprimoramento e alinhamento quanto à termos e práticas relativas à internacionalização e à respectiva política na instituição.| Criação e gerenciamento de Ambientes de Inovação que possibilitem a integração interna e externa a instituição, promovendo o desenvolvimento de produtos e processos de valoração para a sociedade.| Capacitação de servidores em idioma para permear ações de internacionalização| Capacitação de servidoras em mestrado para promover a eficiência nas atividades do setor| Maior compreensão do papel e das possibilidades da internacionalização do ensino superior e da pesquisa em um contexto global de cooperação para o desenvolvimento econômico.Precisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(5)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(1)| Estratégico(9)
238 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de química aos professores do departamentoDAQUI - CM DOCENTES PR (15). Total:15Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFisico-Química Recorte de interesse: Aprimoramento técnico, científico e educacional."APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA organização contará com um profissional atualizado/capacitado que poderá utilizar os conhecimentos adquiridos para aprimorar suas atividades nas diferentes dimensões: ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
239 Ampliar conhecimentos e produção científica na área de Química, tais como: Química dos Materiais, Pós-doutorado em Química / Química dos MateriaisDAQUI-MD Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoFisico-Química Pós-graduação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
240 Atualização de conhecimento e estabelecimentos de parcerias internacionais na área de química por meio de missão internacionalDERINT-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoFisico-Química Cooperação internacionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
241 Capacitação em Catálise DAQUI-PB DOCENTES PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoFisico-Química CATÁLISE APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEmpregar a catálise nos trabalhos de conclusão de curso.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
242 Proporcionar o aperfeiçoamento em áreas específicas da pesquisa na área de Química DAQBI-CT Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFisico-Química Química Inorgânica, orgânica, físico-química e analíticaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA possibilidade de participação em eventos científicos internacionais levando o nome de nossa instituição e divulgando os trabalhos/pesquisa aqui realizados.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
243 Capacitação em Plasma (Física, Química e aplicações) DAQUI-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoFisico-Química PLASMA CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosApromimoramente em técnicas e procedimentos atualização na área para docência, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
244 Gestão de riscos em processos de trabalho (Segundo COSO)| Gestão de Riscos| Gestão de Riscos em processos de Trabaho| Ampliar os conhecimentos relacionados à gestão da documentação, tendo como foco o conceito de gestão documental.| Realizar governança corporativa e a gestão de riscos.| Capacitar os servidores com conhecimentos e habilidades em políticas públicas, planejamento, administração, controle e gestão pública| Capacitar os servidores com conhecimentos e metodologias para aplicação da "Gestão de riscos" na instituição| Capacitar servidores para realizar a gestão de riscos de Tecnologia da Informação (planejamento de contratações e fiscalização de contratos)| Capacitar os servidores em Governança Pública| Capacitar servidores que atuam na gestão. Proporcionar capacitação aos servidores visando conhecimentos sobre metodologias e ferramentas para gestão.| Processos e procedimentos correicionais de acordo com as novas normas e legislação sobre o tema| Gestão e governança e psicologia organizacional| Atualizar conhecimento do servidor na área de Planejamento e Governança Pública| Atuar na área de Governança de TI (LGPD, ITIL, Gestão da Continuidade de Negócios, Gestão da Segurança da Informação, Gestão de Riscos de TI, PGC)| Atualização e obtenção de conhecimentos mais aprofundados para Apoio à Gestão, Governança Organizacional, Governança de TI, Gestão Estratégica e Proce| Atualização ou aprimoramento em relação a Governança, Controles Internos e Gerenciamento de Riscos| Gestão de riscos em processos de gestão de pessoasDIRPLAD-CP| DEMAP-CP| DIREC-TD| DERAC-CM; COGERH-CM| DIREC-AP; DESEG-AP| DEMAP-CT| DIRPLAD-CT| COGETI-AP| DIRPLAD-PB/ASPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB/DEMAP-PB| DIRPLAD-SH| DIRGE-FB| DEOFI-GP; ASPLAD-GP; DEMAP-GP; DEPRO-GP| DIPSIS; ASCONT; PROPPG; UTFPR| DIREDE; DEINFRA; DIRGTI| DIRGTI| EPROC; AUDIN| SEDEP; DIRGEPTA| TA| Técnicos administrativos| Administrador/assistente em administração| Técnico administrativo; Gestores e Fiscais de contratos; docentes| TAS| TAS| Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da Informação| técnicos administrativos  e técnicos-administrativos em cargo de gestão| Técnicos Administrativos| Docentes e técnicos administrativos| Contador, Assistente em Administração | Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (119). Total:119Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGovernança e Gestão de RiscosGovernança e Gestão de Riscos (controle)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Construir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacional| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Orientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existente| Antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipes| Melhorar o desempenho dos servidores em gestão de riscos em contratos.| Melhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativas| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.| Planejar e reconhecer os riscos na Gestão e Fiscalização de Contratos. Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Melhorar a qualidade do trabalho no atendimento às demandas do setor| Melhor desempenho das equipes de trabalho nesse tema| Maior governança corporativa.| Ferramentas de Planejamento e Repertório e assertividade na tomada de decisões| Maior eficiência na gestão e controle estratégico dos processos.| Melhor gerenciamento e encaminhamento dos processos correicionais realizados no campus.| Melhorar as relações organizacionais internas da diretoria| Capacitar o servidor na área de Planejamento e Governança Pública| Capacitar os servidores da área de Infraestutura de TI em relação à Governança de TI (LGPD, ITIL, Gestão da Continuidade de Negócios, Gestão da Segurança da Informação, Gestão de Riscos de TI, Plano de Contratações Públicas de Bens e Serviços).| Capacitar servidor na área de Apoio à Gestão, Governança Organizacional, Governança de TI e Gestão Estratégica.| Otimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.| Melhoria na estruturação da política institucional de desenvolvimento de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo(13)| Consequente(4)| Resultado Organizacional: Operacional(11)| Tático(1)| Estratégico(5)
245 Utilização do SCPD e suas funcionalidade dentro do sistema. DIRGE-CP Diretor Geral PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGovernança e Gestão de RiscosSCDP AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria na atuação de lançamento, aprovação e pagamento de diárias. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
246 Ampliar conhecimentos e produção científica na área de Química Analítica, envolvendo preparo de amostras e química analítica verde; Pós-doutorado| Ampliar conhecimentos e estabelecer parcerias internac. na área de Química Analítica envolvendo o tema de preparo de amostras para análise inorgânica.| Ampliar oferta de serviços do Labmulti-LD| Implantar um sistema de controle de qualidade nas análises e procedimentos realizados na rotina laboratorial| Manipulação correta de amostras em laboratório (vidro grande)| Atualização sobre legislação e técnicas de análise microbiologicas e Físico-químicas em alimentos e águas.| Desenvolvimento e validação de métodos analíticos dos equipamentos do LABIQ.| Aperfeiçoar conhecimento dos equipamentos do laboratório multiusuário com foco em uso, limpeza e manutenção preventiva.| Instrumentalizar os servidores responsáveis pelo LABIQ em legislações pertinentes à área de análise visando futura prestação de serviços técnicosDAQUI-MD| DAQUI-MD;PPGTAMB-MD| DIRPPG-LD| DIRPPG-LD| PPGTP-PB| DAQUI-PB| LABIQ-SH| DIRGRAD / DIRPPG-SH| LABIQ-SHDocentes| Docentes| Técnico em Química| Técnico em Química| Docentes | DOCENTES| Membros do LABIQ| Membros do LABIQ| Membros do LABIQPR (51). Total:51Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoQuímica Analítica Química analítica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.| Melhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.| Emissão de laudos de análises realizadas pelo Labmulti-LD| Melhora na qualidade dos serviços prestados| Avanços nas pesquisas científicas da área| Aplicar no laboratorio de prestação de serviço LAQUA na execução de análises.| Crescimento e desenvolvimento profissional voltados a melhoria contínua na prestação de serviço de análises laboratoriais, de forma a racionalizar e ampliar o alcance dos investimentos institucionais em infraestrutura. | Crescimento e desenvolvimento profissional voltados a melhoria contínua na prestação de serviço de análises laboratoriais, de forma a racionalizar e ampliar o alcance dos investimentos institucionais em infraestrutura. | Crescimento e desenvolvimento profissional voltados a melhoria contínua na prestação de serviço de análises laboratoriais, de forma a racionalizar e ampliar o alcance dos investimentos institucionais em infraestrutura. Precisa ser aprendido: Contínuo(9)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Tático(3)
247 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEconomias Agrária e dos Recursos NaturaisTema geral: Ciências AgráriasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
248 Aperfeiçoamento em conceitos e técnicas de inovação em projetos de engenharia.| Atualizar os conhecimentos em fundamentos do Planejamento Urbano e Regional| Aperfeiçoamento em ferramentas de engenharia e arquitetura, para modelagem 3D (Sketchup) e tecnologia BIM (Revit e ArchiCAD)DACOC-PB| DACOC-PB| DACOC-PB/DEPRO-PBDOCENTES| DOCENTES| Docentes e técnicos-administrativosPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoProjeto de Arquitetuta e UrbanismoTecnologia de Arquitetura e UrbanismoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaAplicação do conhecimento em disciplinas da gradução e pós-graduação. Orientações de ICs, TCCs, dissertações. Ações e projetos de extensão.| Promover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação, orientações de TCCs, ações e projetos de extensão, pesquisa e ensino.| desenvolvimento de projetos de engenharia/ aplicar conhecimento em projetos de extensão, pesquisa e ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)
249 Atualizar os conhecimentos em fundamentos do Planejamento Urbano e Regional| Aprimorar conhecimentos na área de arquitetura, prática projetual e ensino da arquitetura e do urbanismo| Capacitar docentes com conhecimentos teóricos e práticos nas área de Engenharia civil, Arquitetura e Urbanismo e Educação.| Atualizar os conhecimentos em Geotecnologias aplicados em Planejamento e Mobilidade Urbana.DACOC-PB| COECI-GP| COECI-AP| DACOC-PBDOCENTES| Docentes e TAs| Docentes| DOCENTESPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoProjeto de Arquitetuta e UrbanismoPlanejamento urbano CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Desenvolver conceitos e ideias com clareza| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPromover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação, orientações de TCCs, ações e projetos de extensão, pesquisa e ensino.| Aprimorar conhecimentos na área de arquitetura, prática projetual e ensino da arquitetura e do urbanismo| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão; Melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem;| Promover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação ou pós-graduação. Desse modo, garantir a transferência de conhecimentos aos discentes em relação às demandas atuais (e tecnológicas) da área de Engenharia Civil. Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(3)| Estratégico(1)
250 Capacitar servidor na área de Ciência, Tecnologia e Sociedade DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia de Arquitetura e UrbanismoTecnologia de Arquitetura e UrbanismoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do docente nas áreas do Ensino, Pesquisa e Extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo(1)| Resultado Organizacional: Estratégico(1)
251 As atividades relacionadas ao sistemas estruturais.Maximizar o desempenho eficiente das atividades relacionados ao condicionantes das novas leisDEPRO-TD Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia de Arquitetura e UrbanismoCapacitar engenheiros civis para dimensionar estruturas de aço com uso de software especifico;software de calculo estrutural em concreto armadoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
252 Desenvolver atividades de pesquisa na área de Floricultura e Paisagismo COEBB-DV DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoPaisagismo Floricultura e paisagismo/ manejo de plantas ornamentaisCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendido- Propiciar melhora da formação de pesquisa do docente, visando futuros trabalhos e criando possibilidades de parcerias com pesquisadores de outras instituições.-
253 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de sustentabilidade ambiental, engenharias DACOC-CT Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoFundamentos do Planejamento Urbano e RegionalPlanejamento Urbano e RegionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAplicar o aprimoramento técnico nas atividades ofertadas para comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
254 Desenvolver atividades de ensino e pesquisa na temática planejamento urbano-territórios urbanos sustentáveisDACOC-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMétodos e Técnicas do Planejamento Urbano e RegionalPlanejamento Urbano CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorImpacto na produção literária de ponta, melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
255 Analisar perfil do ingressantes após a lei de cotas NUAPE-LD PEDAGOGA, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoPolítica Pública e PopulaçãoPoliticas sociais. Lei de cotas e o impacto no perfil de ingressantes dos cursos do câmpus Londrina.ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade nas proposições de ações do setor pedagógico, atendimento ao estudante.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
256 Atualizar conhecimentos sobre estratégias de apoio a permanência do estudante na universidade. NUAPE-LD Pedagoga, TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoPolítica Pública e PopulaçãoPermanência Estudantil. Apoio Pedagógico.ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEstabelecimento de ações para pensar a permanência estudantil. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
257 Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) no pocessamento técnico e setor de referência.| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em periódicos científicos em OJS/SEER.| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em gestão de unidades de informação (fisico, virtual, digital).| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em normalização de trabalhos acadêmicos, artigos científicos etc. (ABNT, outros).| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em Open Researcher and Contributor ID (ORCID).| Atualização no âmbito da catalogação das bibliotecas dentro da instituição| Proporcionar aos servidores intercâmbios com outras instituições na área de Biblioteconomia| Curso de atualização em representação descritiva e temática da informação| Reparos em livros danificados| Melhorar o desempenho da equipe com uso do sistemas de gestão.| Conhecer novos recursos disponibilizados pelo software de gestão das bibliotecas (Pergamum)| Gerir bibliotecas e acervos| Atualização e/ou capacitação em eventos, etc. (diretos e/ou corelatos) na área da Ciencia da Informação (CI): acompanhamento de tendências e avanços t| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) área da Ciencia da Informação (CI).DEBIB-CM| DEBIB-CM| DEBIB-CM| DEBIB-CM| DEBIB-CM| DEBIB-PB| DEBIB-CT| DEPBIB| DEPBIB| DEBIB-MD| DEPBIB| DEPBIB| DEBIB-CM| DEBIB-CMBibliotecário / Técnico Administrativo| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Bibliotecário / Técnico Administrativo| BIBLIOTECÁRIOS| Técnicos Administrativos| Bibliotecários| Técnicos Administrativos| servidores do DEBIB| Bibliotecários| Técnicos Administrativos| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Bibliotecário / Técnico AdministrativoPR (204). Total:204Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoBiblioteconomia Biblioteconomia, gestão de bibliotecas e acervosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor.| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor.| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor.| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor e de ensino, pesquisa e extensão.| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor.| Aprimoramento técnico| Reconhecimento pessoal e profissional| Atualização de conhecimentos específicos de biblioteconomia| Otimizar a utilização dos recursos disponíveis| Agilidade no trabalho, possibilitado pelo conhecimento de diversas ferramentas, de forma a suprir com as necessidades informacionais dos usuários.| Agilização dos processos e otimização dos recursos públicos| Atualização de conhecimentos específicos de biblioteconomia| Recorte de interesse: Documentação"| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor e de ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo(14)| Resultado Organizacional: Operacional(12)| Estratégico(2)
258 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em Geometria DAMAT-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoGeometria e Topologia Matemática CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho nas atividades docentes. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
259 Utilizar com eficiência e eficácia as normas relativas à gestão de documentos de arquivo| Organizar arquivos e pastas no departamento| Atualização e aprimoramento dos conhecimentos técnicos sobre procedimentos arquivísticosDERAC-MD| DEPRO-LD| PROPLADTécnico Administrativo em Educação| Engenheira-área| Técnicos AdministrativosPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoArquivologia Documentos e Arquivo CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoProspectar cenários para além do futuro imediato| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Organizar e disponibilizar os arquivosMelhoria na organização e adequação dos arquivos de Registros Acadêmicos| Organizar e disponibilizar os arquivos do departamento de forma a ser acessível para outros setores do Campus| Aperfeiçoamento e capacitação do servidor para as questões Arquivísticas, visando o aprimoramento das atividades relacionadas ao tema no âmbito da UTFPR.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)
260 Proporcionar o aprendizado sobre documentação, acervos, coleções e museus DADIN-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMuseologia Gestão de documentos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho das atividades docentes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
261 Uso efetivo das redes sociais como ferramenta na construção da imagem e dos processos de comunicação da instituição.UTFPR-SH TA e outros servidores que trabalhem com comunicação no câmpusPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTeoria da Comunicação Comunicação. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoNão listou. Usar as redes sociais como ferramenta na construção da imagem e dos processos de comunicação da instituição.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
262 Capacitar e aperfeiçoar os servidores para edição e elaboração de materiais digitais e audiovisuais de divulgação e comunicaçãoDIRGE-FB Docentes e técnicos administrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTeoria da Comunicação "Capacitar e aperfeiçoar os servidores para edição e elaboração de materiais digitais e audiovisuais de divulgação e comunicação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosServidores mais capacitados na área de comunicação. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
263 Comunicação e Oratória | Desenvolver atividades envolvendo midias digitais e mídias tradicionais ou alternativas.| Desenvolver atividades de pesquisa/ extensão na temática de ilustração e produção editorial| Editar imagem (vídeo e foto), design gráfico e controle e prospecção das redes sociais| Desenvolver habilidades para servidor gerir e produzir conteúdos nas mídias e redes sociaisUTFPR-CP| DAHUM-CM| DADIN-CT| ASCOM-DV; GABIR-DV| DEBIB-APTécnicos Administrativos| DOCENTES| Docentes| Assistente em Administração, Chefias| Bibliotecário documentalista; Assistente em Administração; Técnicos- AdministrativosPR (40). Total:40Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação Visual Comunicação visual CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoColaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Construir materiais de comunicação sobre temas de relevância para a UniversidadeMelhoria na comunicação, Comunicação mais eficiente.| Melhoramento do desempenho acadêmico e dos indicadores de produção do departamento; aumento na quailidade do ensino propiciado pelos professores envolvidos.| Melhorar o desempenho de suas atividades docentes| Melhoria dos conteúdos criados para divulgação do Campus e consequente aumento e visibilidade da Instituição, além de melhorar a comunicação interna e externa.| Fortalecimento da marca (Institucional) e melhor relacionamento com o públicoPrecisa ser aprendido: Contínuo(5)| Resultado Organizacional: Operacional(3)| Tático(1)| Estratégico(1)
264 Capacitar assistentes sociais com o conhecimento específico da profissão NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFundamentos do Serviço SocialFUNDAMENTOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoAprimoramento do trabalho desenvolvidoAprimoramento do trabalho desenvolvido Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
265 Desenvolver ações de Serviço Social na área da educação.| Analisar indicadores de Vulnerabilidade| Assistência estudantil, programa este de fundamental importância para a manutenção da universidade, entendimento da operacionalização da universidade.| Aprimorar os conhecimentos relativos as políticas públicas, visando a inclusão social, exigidas por lei.| Atualização periódica na Área de Serviço Social| Capacitar assistentes sociais com o conhecimento específico da profissão| Capacitar servidor na área de Estudos de Gênero e Diversidade| Atualização das legislações, programas e atendimento na área de serviço social, programas de apoio aos estudantes e auxilio estudantil| Sigilo e ética nos atendimentos aos estudantes.| Atuação e ampliação de conhecimentos em Serviço Social na Educação Superior.| Avaliação diagnóstica social dos estudantes da educação superior.DEPED; NUAPE-CM| DEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-AP| DEPED-SH| DAMAT-PB| DIRGRAD / DEPED/NUAPE-FB| NUAPE-PG| COECI-GP| DEPED - GP| ASSAE; NUAPE| ASSAE; NUAPE| ASSAE; NUAPEAssistente Social| Psicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.| Técnicos Administrativos| DOCENTES| Técnicos-Administrativos| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Docentes e TAs| TAs| Assistentes Sociais| Assistentes Sociais| Assistentes SociaisPR (128). Total:128Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoServiço Social Aplicado Serviço Social Aplicado CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Envolver a sociedade no processo de formulação e implementação de políticas e serviços públicos | Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| .Aprimoramento na gestão da política de assistência estudantil.| Melhorar a análise documental e estudo socioeconômico| Um entendido aprofundado sobre a assistência estudantil, melhorando sua aplicabilidade, avaliação e gestão no sentido otimizar o uso de recursos públicos para o ensino superior.| Aprimoramento e desenvolvimento das atividades docentes.| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica| Aprimoramento do trabalho desenvolvido| Capacitar servidor na área de Estudos de Gênero e Diversidade| Melhor qualidade de atendimento| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica| Melhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo(11)| Resultado Organizacional: Operacional(9)| Estratégico(2)
266 Capacitar o servidor na área de estudos da economia doméstica GADIR-CT, UTFPR-CT TAS PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEconomia Doméstica Economia doméstica ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no planejamento de recursos Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
267 Desenvolver atividades de prototipagem rápida e digitalização tridimensional DADIN-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoDesenho de Produto prototipagem CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho de suas atividades docentes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
268 Capacitação na área de Filosofia e Filosofia da Educação DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoHistória da Filosofia Capacitação na área de Filosofia e Filosofia da EducaçãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
269 Desenvolver atividades de pesquisa que envolvam seres humanos DAALM-MD Docentes e técnicosPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoÉtica Filosofia - Etica. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
270 Analisar ambiente de trabalho e a ética do serviço público e político DEMAP-LD Técnico Administrativo em EducaçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoÉtica Filosofia ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender e divulgar a reflexão sobre princípios e valores éticos intrínsecos ao serviço público.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
271 Aprimorar metodologias de orientação de pesquisas científicas/acadêmicas DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEpistemologia Filosofia APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho na orientação de pesquisas acadêmicasAlcançar melhor desempenho na orientação de pesquisas acadêmicasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
272 Capacitar servidor na área de Tecnologia e Sociedade DAFCH-CT Docentes e Técnicos AdministrativosPR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEpistemologia Filosofia CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho profissional e acadêmicoAlcançar melhor desempenho profissional e acadêmico Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
273 Capacitação na área de Organização do Trabalho Pedagógico DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoFilosofia Brasileira Capacitação na área de Organização do Trabalho PedagógicoAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
274  Atualização em relação ao estado da arte em relação a Ciência Aberta no Brasil| Instrumentalizar os servidores nas discussões atuais em cultura, história e sociedadeDEBIB-PB| NUAPE-CT, DEPED-CTBIBLIOTECÁRIOS | Docentes e TASPR (22). Total:22Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoFilosofia Brasileira cultura, história e sociedadeCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico| Desenvolvimento da instituição enquanto UniversidadePrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Tático(1)
275 Capacitar para a Década do envelhecimento saudável - 2020/2030 (ONU/OMS) DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoSociologia do ConhecimentoENVELHECIMENTO SAUDÁVELAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
276 Aperfeiçoamento nas áreas de Ensino e/ou Geociências e/ou Ciências Agrárias para melhorar atividades de ensino, pesquisa e extensão, atualidadeASSEC-DV Professor do magistério superiorPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGeodesia Aperfeiçoamento nas áreas de Ensino e/ou Geociências e/ou Ciências Agrárias para melhorar atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando atuaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGerar melhor desempenho profissional, acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
277 Capacitar em cadeia produtiva do bambu DAMEC-PB DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGeodesia Bambu CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorIncremento na produção de ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
278 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Cartográfica DAAGR-PB DOCENTES PR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGeodesia CARTOGRÁFICA CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtividades de Ensino, Pesquisa e Extensão de Qualidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
279 Desenvolver atividades de extensão na temática de Economia solidária. DAHLA-MD Docentes PR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoSociologia do DesenvolvimentoSociologia: Sociologia do DesenvolvimentoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
280 Capacitação na área de Sociologia do Trabalho DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasCapacitação na área de Sociologia do TrabalhoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
281 Capacitar em Sociedade, Ciência e tecnologia. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasSOCIEDADE APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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282 Capacitar nos temas de Gênero, sexualidades, Direitos Humanos, Violência, Grupos vulneráveis, infância e envelhecimentoDAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasDIREITOS HUMANOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
283 Capacitar para pesquisa e ensino de perspectivas teórico-metodológicas decoloniais DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasDECOLONIAIS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
284 Capacitação na área de Sociologia da Educação DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasCapacitação na área de Sociologia da EducaçãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
285 Capacitar em transformações no mundo do trabalho. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasTRABALHO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
286 Capacitar para internacionalização da Educação Superior na perspectiva intercultural. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoOutras Sociologias EspecíficasINTERCULTURAL APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
287 Aprimoramento e atualização de conteúdos especializados das disciplinas da subárea Geociências e Geoprocessamento no âmbito do ensino e pesquisa; DIRGRAD / DAGRO-FB Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGeografia Física Aprimoramento e atualização de conteúdos especializados das disciplinas da subárea Geociências e Geoprocessamento no âmbito do ensino e pesquisa; APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente, ampliando as possibilidades de ferramentas específicas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
288 Aperfeiçoamento na área das geociências para desenvolver melhor atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerando o uso de RPA.COAGR-DV DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGeografia Física GEOCIÊNCIAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior agilidade e assertividade no preparo de aulas práticas das áreas de química e agoindustria.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
289 Capacitar para pesquisa de questões teórico-metodológicas historiográficas. DAHUM-PB DOCENTES PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoHistória da América HISTORIOGRÁFICAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
290 Capacitar para ensino e pesquisa em História do Brasil. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoHistória do Brasil HISTÓRIA DO BRASIL APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
291 Aprofundar os conhecimentos sobre os povos indígenas e afro descendentes DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoHistória do Brasil História CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaAlcançar melhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
292 esenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de História. DAHUM-CM DOCENTES PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoHistória do Brasil Recortes de interesse: suas relações com a América Latina"CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoramento do desempenho acadêmico e dos indicadores de produção do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
293 Capacitação na área de História da Educação DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoHistória das Ciências Capacitação na área de História da EducaçãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
294 Qualificar e capacitar para o trato de fontes históricas DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoHistória das Ciências FONTES HISTÓRICAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
295 Capacitar para ensino e pesquisa em História intelectual e das ideias DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoHistória das Ciências HISTÓRIA INTELECTUALAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
296 Atualizar os conhecimentos em Geografia Regional aplicados na produção do espaço e meio ambiente DACOC-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGeografia Regional REGIONAL AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaPromover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação, orientações de TCCs, ações e projetos de extensão, pesquisa e ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
297 Desenvolver ações para minimização do adoecimento no ambiente universitário. DEPED; NUAPE-CM Psicólogo PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPsicologia Social Tema geral: Psicologia APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAvaliar e direcionar melhoreres tratamentos e encaminhamentos aos discentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
298 Compreender os Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) SIASS Técnicos AdministrativosPR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoPsicologia do Desenvolvimento HumanoDesenvolvimento humanoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosHabilitar assistentes sociais e psicólogos do SIASS para compreensão dos Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD).Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
299 Capacitar para execução de avaliação psicológica| Desenvolver mecanismos e processos buscando o alinhamento entre tecnologia, sociedade e psicologia.| Desenvolver atividades de ensino na área de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem de Matemática, a partir de um viés da Psicologia Cognitiva| Conhecimentos na área de psicologia para melhor atendimento das demandas dos estudantes| Atualização sobre elaboração de documentos psicológicos| Aprimorar o atendimento à comunidade acadêmica por meio da utilização da Neuropsicologia.| Capacitação na área de Psicologia da Educação| Atuação do psicólogo nas instituições de Educação Superior| Ampliar conhecimentos na área de PsicologiaDAHUM-PB| NUAPE-CP| DAMAT-CP| NUAPE-DV; DEPED-DV| UTFPR-DV| DEPED; NUAPE-CM| DIRGRAD / DAHUM-FB| ASSAE; NUAPE| COGERH-MDPSICÓLOGO| Psicólogo| Docentes, Psicólogos| Técnico Administrativo| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS (PSICÓLOGOS)| Psicólogo| Docentes| Psicólogos| Técnicos administrativosPR (32). Total:32Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoPsicologia do Ensino e da AprendizagemPsicologia do ensino e da aprendizagemCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Aprimorar atendimento psicológico ao público discente Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem| Melhoria no atendimento. Desenvolvimento de políticas de acolhimenoto e assistência estudantil. Desenvolvimento pscosocial do estudante.| Melhoria nas atividades de ensino, pesquisa e extensão na área de Psicologia do Desenvolvimento e da Aprendizagem de Matemática, a partir de um viés da Psicologia Cognitiva e Neurociências| atendimento as demandas ao setor de psicologia com maior efetividade.| Melhor desempenho profissional e impacto no atendimento ao público| Avaliar e direcionar melhoreres tratamentos e encaminhamentos aos discentes.| Melhorar o desempenho do servidor| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Atualização das competências na área de atuação do servidorPrecisa ser aprendido: Contínuo(9)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Tático(1)| Estratégico(2)
300 Aperfeiçoamento em conceitos e técnicas de desenvolvimento pessoal e profissional. DACOC-PB/DERAC-PB/DAMEC-PB/COGERH-PBDocentes e técnicos-administrativosPR (17). Total:17Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoPsicologia do Trabalho e OrganizacionalDesenvolvimento pessoal e profissionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdentificar suas capacidades e limitações, assumindo o compromisso pelo próprio desenvolvimento, mediante a adoção de uma postura de abertura à aprendizagem contínuaAplicação do conhecimento em disciplinas da gradução e pós-graduação. Orientações de ICs, TCCs, dissertações. Ações e projetos de extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
301 Aprimorar a comunicação através da Comunicação Não-Violenta (CNV) a qual inspira ação compassiva e solidária, traz técnicas para auxiliar o servidor aCOGERH-PG E NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoPsicologia do Trabalho e OrganizacionalComunicação eficaz ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora no atendimento Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
302 Atualizar os conhecimentos do servidor na área da Educação e Psicologia do Trabalho| Aprimoramento em temas da psicologia do trabalho e organizacional.| Ampliar conhecimentos em Psicologia Institucional.COBIO-DV| DAHUM-PB/PPGL-PB/COGERH-PB| ASSAE; NUAPEDOCENTES| Docentes e técnicos-administrativos| PsicólogosPR (39). Total:39Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPsicologia do Trabalho e OrganizacionalPsicologia do Trabalho e OrganizacionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional| Melhoria dos processos de ensino-aprendizagem/ melhoria das relações de trabalho| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Estratégico(1)
303 realização de Diagnóstico organizacional, pesquisa de clima, tabulação de dados, análise de resultados UTFPR-CP TA PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPsicologia do Trabalho e OrganizacionalClima Organizacional LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Conduzir as pessoas ao encontro da a visão, missão e objetivos organizacionaisFavorecer um ambiente organizacional mais saudável e harmoniosoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
304 Capacidade parcial de apoio em crises de emergências psicológicas| Atualização em Psicofarmacologia| Conhecimentos sobre adoecimento psicológico, especificidades de pessoas com diagnósticos CID-F na educação superior, queixas relacionadas a suicídioUTFPR-DV| UTFPR-DV| NUAPE-PB/COGERH-PBDocentes e técnicos administrativos| TÉCNICO ADMINISTRATIVO (PSICÓLOGO)| Psicólogo-áreaPR (204). Total:204Ajudar a melhorar este trabalhoTratamento e Prevenção PsicológicaPrevenção psicológica (Emergência, Risco, etc)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Construir ambiente acolhedorQualidade nos relacionamentos interpessoais, bem como maior atitude apoio e acolhimento em situações de crises psicológicas| Melhor desempenho profissional e impacto no atendimento ao público| Melhoria na qualidade do atendimento aos estudantes e na orientação aos docentesPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Estratégico(1)
305 Atualização sobre autismo e outras deficiências na Universidade UTFPR-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTratamento e Prevenção PsicológicaPsicologia da pessoa com deficiênciaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e impacto no atendimento ao públicoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
306 Atuação dos profissionais da educação superior junto aos discentes com transtornos funcionais específicos e com situações de saúde com impacto na vidaNUAPE-DV; DEPED-DV Docentes e técnicos administrativosPR (200). Total:200Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTratamento e Prevenção PsicológicaTranstornos funcionais. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora da formação docente. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
307 Capacidade parcial de enfrentamento de situações de perdas e luto UTFPR-DV Docentes e técnicos administrativosPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoTratamento e Prevenção PsicológicaPerdas e luto ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendido- Melhora dos relacionamentos interpessoais, ambiente acolhedor.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
308 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoFundamentos da EducaçãoTema geral: MultidisciplinarAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
309 Capacitação na área de Fundamentos da Educação DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoFundamentos da EducaçãoCapacitação na área de Fundamentos da EducaçãoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
310 Refletir crítica e teoricamente sobre tendências e cenários na educação técnica, tecnológica e no ensino superiorDEPED-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoFundamentos da EducaçãoEducação ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoPossibilitará ao servidor ter clareza dos fundamentos educacionais da instituição em que está inserido, contribuindo para o planejamento e alcance dos objetivos propostos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
311 Falta aptidão para abordagem em situações adversas DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração EducacionalAdministração EducacionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSatisfação do cliente interno e externoSatisfação do cliente interno e externo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
312 Conhecer e entender as normas legais relacionadas à Educação Superior DIRGRAD / DERAC-FB Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração EducacionalAdministração Educacional; Educação e Docência. Direito.ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRealização dos procedimentos com mais acerto e embasamento legal.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
313 Atualização constante da política de Assistência Estudantil DIRGRAD / DEPED/NUAPE-FBTécnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoAdministração EducacionalCapacitar os servidores nas áreas que compõe a Assistência Estudantil, como Programas de Auxílio, Políticas Públicas, Diversidade e Inclusão APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
314 Falta de conhecimentos específicos na área de Educação Especial. DIRGRAD / NAI-FB Docentes e técnicos administrativos PR (120). Total:120Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoAdministração EducacionalCapacitar servidores para avaliação, atendimento, acompanhamento e orientação das necessidades educacionais específicas do público-alvo da Educação EsAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmica.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
315  Avaliar políticas, estratégias e procedimentos para avaliação de Programas de Pós-Graduação - Área Eng III recentemente publicadasPPGEPS - PB Docentes PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração Educacionalavaliação pós graduaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasmelhor avaliação do programa junto à CAPES Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
316 Desenvolver atividades de secretários para cursos de especialização DIRPPG-PB Técnicos AdministrativosPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração Educacionalpós-graduação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAumentar a quantidade de técnicos administrativos aptos a secretariar cursos, assim como compartilhar boas técnicas e práticas para esta atividade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
317 Conhecimento sobre processos de gestão para ofertar e manter um curso de pós graduação lato sensu DIRPPG-PB Docentes PR (20). Total:20Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoAdministração EducacionalLATO SENSU APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosPoder proporcionais mais possibilidades de cursos de especialização de qualidade para a comunidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
318 Desenvolver ações e diagnósticos para melhoria da qualidade do ensino e/ou da manutenção acadêmica dos estudantes; SEGEA-MD Técnico Administrativo em EducaçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração EducacionalPlanejamento e Avaliação Educacional; Ensino-Aprendizagem; Currículo; Orientação e AconselhamentoAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no processo de avaliação de desempenho ensino-aprendizagem e de identificação de fatores de risco (desistências, reprovações)Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
319 Instrumentalizar docentes para elaboração de plano de ensino, construção de currículo, matriz curricular, design de cursos e disciplinas.DEPED-SH Professores PR (51). Total:51Ajudar a melhorar este trabalhoPlanejamento e Avaliação EducacionalEducação. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorO docente sabendo elaborar plano de ensino, poderá executar seu trabalho de forma mais segura, sabendo que objetivos quer alcançar com seu aluno, influenciando também na avaliação do mesmo. No que diz respeito a construção de currículo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
320 Instrumentalizar o servidor com o conhecimento específico na  área  de planejamento pedagógico NUAPE-PG TECNICA EM ASSUNTOS EDUCACIONAISPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoPlanejamento e Avaliação EducacionalPLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONALCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAtualização e aprimoramento do conhecimento para otimizar o trabalho realizado no acompanhamento dos discentes que compreende o conjunto de intervenções desenvolvidas em atendimentos continuados, com objetivos previamente estabelecidos, a fim de possPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
321 Ampliar conhecimentos sobre a avaliação educacional da aprendizagem, bem como a construção de recursos avaliativosDALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoPlanejamento e Avaliação EducacionalEducação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
322 Falta de conhecimento muitas vezes sobre quais metodologias utilizar com estudantes, sobretudo aqueles que possuem dificuldade de aprendizagem.DEPED-SH Docentes PR (51). Total:51Ajudar a melhorar este trabalhoPlanejamento e Avaliação EducacionalEducação. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoAo saber que metodologia utilizar, o docente será mais assertivo no alcance do seu objetivo final, que é a aprendizagem do estudante, sobretudo os que possuem dificuldade de aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
323 ferramentas para inovação no Curriculo dos Cursos Superiores SELIB-PB Docentes PR (300). Total:300Ajudar a melhorar este trabalhoPlanejamento e Avaliação EducacionalINOVAÇÃO CURRICULARCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosinovação no Curriculo dos Cursos Superiores Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
324 Capacitar para orientar a auxiliar os docentes em processos avaliativos de aprendizagem; implementação de metodologias de aprendizagem inovadorasDEPED-TD / NUENS-TD Pedagogos PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação / Avaliação da Aprendizagem; Educação / Metodologias de Aprendizagem; Educação / Planejamento de EnsinoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no trabalho com os docentes, contribuindo com a formação continuadaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
325 Proporcionar conhecimentos na área da educação, ensino e aprendizagem, metodologias inovadoras e uso no planejamento e oferta de disciplinas e cursosCOEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProporcionar conhecimentos na área da educação, especificamente em relação ao processo de ensino e aprendizagem, metodologias inovadoras e uso no planejamento e oferta de disciplinas e cursos para o desenvolvimento de competênciasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
326 Desenvolver competência técnica para o apoio ao desenvolvimento de projetos que possibilitem a curricularização da extensão. COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolver competência técnica para o apoio ao desenvolvimento de projetos que possibilitem a curricularização da extensão. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
327 Educação e capacitação de servidores na área de Educação Superior DEMAP-PB ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem EDUCAÇÃO SUPERIORENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaAprimoramento da qualificação profissional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
328 APRENDIZAGEM AUTORREGULADA DEPED-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino Superior CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover autorregulação de aprendizagemMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
329 Capacitação na área de Ensino e Aprendizagem DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Capacitação na área de Ensino e AprendizagemAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
330 Utilização e metodologias de ensino ativas e atrativas aos estudantes DIRGRAD-GP Docentes PR (50). Total:50Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Formar para a utilização de Metodologias de ensino inovadoras APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAmpliar a utilização de metodologias focadas no estudante como agente ativo do processo ensino-aprendizagem, estimular os estudantes regulação e o senso críticoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
331 Métodos de avaliação focados na medida efetiva da aprendizagem dos estudantes DIRGRAD-GP Docentes PR (50). Total:50Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Avaliação da aprendizagem vinculada ao currículo por competências APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAplicar métodos de avaliação capazes de mensurar o real aprendizado do estudante, que propiciem a medida das habilidades e competências que o estudante precisa desenvolver para sua atuação como profissional capacitado da sua área de formaçãoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
332 Capacitar os servidores em tecnologias da indústria 4.0 COMIN-GP; COEME-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (15). Total:15Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia da Computação e áreas afinsENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação dos docentes para melhoria das aulas e pesquisasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
333 Capacitar docentes na área de infraestrutura: docker e kubernets COINT-GP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharias, Computação e áreas afinsENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação para fomentar e incentivar a inovação nos processos de desenvolvimento de pesquisas e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
334 Capacitar docentes na área de infraestrutura:  versionamento na nuvem e aws COINT-GP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharias, Computação e áreas afinsENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação para fomentar e incentivar a inovação nos processos de desenvolvimento de pesquisas e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
335 Gamificação e utilitários educacionais indicados para acessibilidade de estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA).ASSAE; NUAPE; NAI; DIRGRADTécnicos Administrativos e DocentesPR (200). Total:200Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Gamificação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
336 Capacitar docentes na área de infraestrutura:  Linux avançado, DevopS, sistema de versões simples, entre outrosCOINT-GP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharias, Computação e áreas afinsENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação para fomentar e incentivar a inovação nos processos de desenvolvimento de pesquisas e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
337 Padronização das disciplinas ofertadas pelo Ponto Focal e a Rede Nacional: participação de Oficinas Didático-Pedagógicas da Coord. Nac. Disc. PROFNITPROFNIT-MD Docentes PR (14). Total:14Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPadronização do curso no Ponto Focal e qualidade do conteúdo ministrado nas disciplinas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
338 Cursos de atualização na área de ensino ou formação docente, que ajude os professores do curso a se adequarem às novas legislações, tais como BNCC.COBIO-SH Professor do Magistério SuperiorPR (17). Total:17Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino e aprendizagem. CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho na pesquisa e no ensino. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
339 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão por meio de treinamento ou capacitação nas áreas de Administração e Engenharia de Produção.DAPRO-MD Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino/Pesquisa/ExtensãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
340 Desenvolver atividades de pesquisa em estágio de pós doutorado na área de desenvolvimento e caracterização de materiais alternativos.COEME-GP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Mecânica e áreas afins CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPós-doutorado. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
341 Desenvolver atividades de pesquisa em estágio de pós doutorado na área de química e Engenharia Química COEME-GP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Mecânica e áreas afins CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPós-doutorado. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
342 Networking e aprendizado das tendências atuais na área de Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia em eventos do PROFNITPROFNIT-MD Docentes PR (14). Total:14Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Networking ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDisseminação de conhecimentos e produções acadêmicas, bem como, interação com outras instituições promotoras de inovação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
343 Desenvolver atividades de pesquisa em nível de doutorado na área educação e ensino DEPED-GP Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Doutorado em Ensino de Ciência e TecnologiaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGrau de Doutor(a) Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
344 Desenvolver atividades de pesquisa em nível de doutorado na área de informática e computação COINT-GP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharias, Computação e áreas afins.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGrau de Doutor(a). Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
345 Desenvolver atividades de pesquisa em estágio de pós doutorado na área de informática e computação COINT-GP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharias, Computação e áreas afins.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPós-doutorado. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
346 Desenvolver a habilidade de conhecer melhor a história, de modo a melhorar o atendimento bibliotecário (educação formal).DEBIB-SH Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino aprendizagem. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de trabalho e atendimento ao usuário.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
347 Conhecimento aprimorado em prática organizacional. Planejar e promover a aplicação de conteúdos teóricos na prática organizacional através da educaçãoDAADM-PB DOCENTES PR (12). Total:12Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem ORGANIZACIONAL CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosUma melhor formação discente, uma melhor interação docente-discente e instituição de ensino-organizações, uma melhor consecução dos objetivos estratégicos de formação da UTFPR e do MEC.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
348 Instrumentalizar servidores no uso adequado de tecnologias/ferramentas para capacitação/treinamento à distância ou on-line.| Atualizar e ampliar conhecimentos relacionados ao ensino remoto, ou à distância, em disciplinas do ensino superior.| Capacitar servidores para atuação na EAD e no E-learning.| Capacitar de servidores para a gestão de cursos EAD| Ampliar conhecimentos para a reflexão crítica e teórica sobre EaD| Capacitar os servidores na construção de materiais didáticos e modelos possíveis de avaliações para turmas EAD| Capacitar os servidores na elaboração de vídeo-aulas para turmas EAD.DEBIB-AP| COCIC-SH| COTED-CT| COTED-CT| DALEM-CT| DAEST-CT| DAEST-CTBibliotecário documentalista; Assistente em Administração; Técnico- Admistrativo| Professor do Magistério Superior| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Docentes| Docentes| DocentesPR (64). Total:64Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Gestão e operacionalização do EADCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosContribuir para a instrumentalização dos servidores com o objetivo de melhorar o alcance e a qualidade nas capacitações e treinamentos| Melhor desempenho no processo de ensino aprendizagem e impacto positivo na formação discente.| Com o crescimento de atividades nessa linha, a capacitação dos servidores trará um aspecto mais profissional, capaz de garantir o ensino de qualidade e a competitividade em igual nível com as instituições que já são lideres nesse tipo de aprendizagem| Com o advento da criação do portal SOPHIA o conhecimento para a gestão de cursos EAD se torna necessária.| Melhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicos| Conhecimentos na construção de materiais didáticos e métodos de avalição para o Ensino das disciplinas técnicas da área da Estatística por meio do EAD.| Conhecimentos na construção de materiais didáticos para o Ensino das disciplinas técnicas da área da Estatística por meio do EAD.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Consequente(1)| Emergente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Tático(1)| Estratégico(1)
349 Aprimorar o conhecimento na área da educação (educação formal) de modo a melhorar a transmissão do conhecimento aos discentes.COBIO-SH Professor do Magistério SuperiorPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImportante para a avaliação do curso que todo o seu quadro docente seja formado por doutores.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
350 Didática para ensino e extensão DAADM-PB DOCENTES PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem EXTENSÃO CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMetodologias e estratégias e gerem melhores resultados no ensino e na extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
351 Formação em Didática do Ensino Superior, formas alternativas de avaliação e relacionamento docente-discenteDIRGRAD / DAENG-FB Docentes PR (25). Total:25Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem DIDÁTICA NO PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEMAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido- Melhoria na qualidade do corpo docente, melhor desempenho dos discentes. Menor evasão melhoria do relacionamento interno.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
352 Capacitar os servidores no âmbito dos processos contemporâneos da díade ensino-aprendizagem| Planejar atividades de ensino, fazer uso de recursos didádicos-pedagógicos diversos e avaliar o processo de ensino-aprendizagem.| Capacitar os servidores no âmbito dos processos contemporâneos da díade ensino-aprendizagem| Compressão dos processos de ensino-aprendizagem no pós-pandemia e inovação do processo ensino-aprendizagem| Capacitar o servidor em tecnologias educativas voltada à melhoria do processo ensino-aprendizagem na docência universitáriaDEPED-CT| DIRGRAD-LD, DEPED-LD| NUAPE-CT| DIRGRAD-GP| COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAS| DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnicos Administrativos| Servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)| Docentes e TAsPR (319). Total:319Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Processo ensino-aprendizagemCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar as necessidades e expectativas dos usuários em relação aos serviços do Estado| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento da instituição enquanto Universidade| Construir uma cultura da aprendizagem na universidade.| Desenvolvimento da instituição enquanto Universidade.| Estimular a adotamento da revisão do processo de ensino-aprendizagem, desenvolver metologias e estratégias de ensino ativas e inserção de tecnologias que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem| Capacitar o servidor em tecnologias educativas voltada à melhoria do processo ensino-aprendizagem na docência universitáriaPrecisa ser aprendido: Contínuo(4)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Tático(2)| Estratégico(2)
353 Prestar assessoria pedagógica à docentes, coordenações de curso e dirgrad em temáticas que envolvem proc. educacionais e desenvolvimento profissionalDEPED-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem ENSINO SUPERIOR CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPROMOVER ENSINO E APRENDIZAGEMAprimorar a assessoria pedagógica à docentes, coordenações de curso e dirgrad em temáticas que envolvem processos educacionais e desenvolvimento profissional no ensino superior.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
354 Capacitar servidores sobre Metodologias de ensino e aprendizagem utilizando tecnologias digitais. DEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem ENSINO SUPERIOR CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir plano de ensino utilizando  Metodologias de ensino e aprendizagem com tecnologias digitais.Assessoria pedagógica mais qualificada. Formação de professores para o ensino superior.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
355 Desenvolver capacidade de investigação e aplicação de metodologias e pesquisa em processo ensino e aprendizagem, com base em evidências, no ensino supDAFIS-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem APRENDIZAGEM CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProdução acadêmica (artigos...) e melhoria no rendimento em termos de ensino e resultados de aprendizagem para os discentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
356  Procedimentos para tratamento dos Recursos Educacionais Abertos produzidos na instituição| Conhecimento aprimorado em: Recursos Educacionais Digitais.| Desenvolvimento de recursos educacionais para o ensino EAD| Ampliar conhecimentos para a produção de Recursos Educacionais Abertos|  Procedimentos para tratamento dos Recursos Educacionais Abertos produzidos na instituição| Conhecimento aprimorado em: Recursos Educacionais Digitais.| Desenvolvimento de recursos educacionais para o ensino EADDEBIB-PB| DALET-PB| DIRPPG-FB| COTED-CT; DALEM-CT| DEBIB-PB| DALET-PB| DIRPPG-FBBIBLIOTECÁRIOS| DOCENTES| Docentes e técnicos administrativos| Docentes e Técnicos Administrativos| BIBLIOTECÁRIOS| DOCENTES| Docentes e técnicos administrativosPR (160). Total:160Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Recursos Educacionais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico| Formação continuada e qualidade de ensino.| Servidores capacitados a criar materiais para cursos EAD| Auxiliar nas produções acadêmicas, dando orientações de metodologia para produção de REAs. Também engloba na produção interna pela equipe, de REAs para alimentar e divulgar nosso repositório institucional para a comunidade interna e externa.| Aprimoramento técnico| Formação continuada e qualidade de ensino.| Servidores capacitados a criar materiais para cursos EADPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
357 Formação continuada na prática pedagógica da educação superior com foco nos PPCs e Desenho Universal da Aprendizagem é proposta pelo motivo de que atuUTFPR-PG DOCENTES E TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Currículo. Educação e Docência. Ensino Aprendizagem. Tópicos Específicos de Educação.  CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEliminação de barreiras metodológicas que dificultam a aprendizagem.Eliminação de barreiras metodológicas que dificultam a aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
358 Capacitação em Lean Construction e/ou Gereciamento de Projetos com MS Project DIREC-GP Professor do Magistério SuperiorPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Civil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoCapacitação docente para atividades na graduação Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
359 INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA  - APERFEIÇOAMENTO DAENS-PG DOCENTES PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem ATUALIZAÇÃO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização de conhecimento e compartilhar com a equipe e aplicar no processo de ensino e aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
360 Ampliar conhecimentos estratégicos para a formação de Engenheiros Mecânicos.| Desenvolver atividades de pesquisa em nível de doutorado na área de engenharia mecânica ou materiais | Aprimorar conhecimentos nas áreas de engenharia mecânica e afinsDAMEC-PB| COEME-GP| COMIN-GP; COEME-GPDOCENTES/TÉCNICO DE LABORATÓRIO| Docentes| DocentesPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia mecânica CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar as atividades práticas dos cursos de Engenharia Mecânica e Tecnologia em Manutenção Industrial, considerando as demandas atuais da indústria e as tecnologias contemporâneas. Além disso, desenvolvimento de projetos de pesquisa e de extensão.| Grau de Doutor | Cumprimento das atividades de pesquisa dos docentes e aumento da divulgação das pesquisas realizadas no Campus. Promover cooperação técnica entre IESPrecisa ser aprendido: Contínuo(1)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Estratégico(3)
361 Metodologias Ativas.| Aplicar diferentes metodologias, principalmente metodologias ativas, para o desenvolvimento das disciplinas da área de exatas| Desenvolver ativ de ensino utilizando metodologias ativas de aprendizagem e ferramentas tecnológicas  condizentes com o mercado de trabalho na área| Conhecimento aprimorado para a utilização de metodologias ativas de ensino em cursos com Design baseado em competências especificamente para as áreas | Aplicar Metodologias ativas de Ensino-Aprendizagem| Estudo e aprimoramento das estratégias - sobre metodologias ativas de ensino e aprendizagem| Capacitar os servidores em conhecimento e instrumentalização de diferentes metodologias ativas para utilização em sala de aula.| Conhecer diferentes metodologias ativas, e instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, oportunizando adaptações no processo ensino/apDALET-PB| COEBB-DV| DAALM-MD;DAAMB-MD;DAELE-MD;DAHLA-MD| DAADM-PB| DIRGRAD-AP| DAINF-PG| COTED-CT; DAELN-CT; DEPED-CT| COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDOCENTES| DOCENTE| Docentes| DOCENTES| Docentes| DOCENTES| Docentes e Técnicos Administrativos| Docentes e TAsPR (296). Total:296Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Metodologias ativas CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Propiciar conhecimento de novas metodologias Formação continuada e qualidade de ensino.| Melhor desempenho acadêmico discente nas disciplinas relacionadas à àrea de exatas| Melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem| Uma melhor formação discente, uma melhor interação docente-discente, uma melhor consecução dos objetivos estratégicos de formação da UTFPR e do MEC| Contribuir com o desenvolvimento do docente/discentes transformando o processo de ensino aprendizagem mais autônomo e participativo.| Atualizar e Replicar o conteúdo aprendido para a equipe do DAINF para uma melhora na aplicação das metodologias ativas de ensino, visando a evolução dos Cursos de Graduação e a especialização dos professores no tema. As quais alavancam novas possibil| Com o início das duas salas multimeios, é de extrema importância que os servidores tenham conhecimento e domínio para poderem auxiliar os professores nessas salas, com relação às metodologias ativas.| Conhecer diferentes metodologias ativas para utilização em sala de aula, e instrumentos de avaliação diagnóstica, formativa e somativa, oportunizando adaptações curriculares no processo ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo(8)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Tático(1)| Estratégico(1)
362 Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do aprimoramento do conhecimento em Ensino. Formação Continuada: Doutorado em Ensino de Ciências e TDEPED-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Ensino de Ciência e Tecnologia.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização de conhecimento e compartilhar com a equipe e aplicar no processo de ensino e aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
363 Capacitar para utilização de softwares aplicados na solução de problemas de engenharia tb como elementos facilitadores do processo ensino/aprendizagemCOEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Civil, Engenahria Mecânica e Engenharia ElétricaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano, promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar o servidor para utilização de softwares aplicados na solução de problemas de engenharia e também como elementos facilitadores do processo de ensino aprendizagem em engenhariaPrecisa ser aprendido: Contínuo esultado Organizacional: Tático 
364 Atualizações sobre o que se vem publicando a respeito, a fim de trabalhar novas estratégias de aprendizagem com os estudantes universitários. NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Estratégias de aprendizagem efetivas aos estudantes universitários. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmico dos estudantes atendidosMelhor desempenho acadêmico dos estudantes atendidosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
365 Estudo e atualizações sobre temas vinculados à aprendizagem autorregulada como: gestão do tempo, estratégias de aprendizagem, procrastinação, autorrefNUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Assuntos vinculados à aprendizagem autorreguladaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmico dos estudantes atendidosMelhor desempenho acadêmico dos estudantes atendidosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
366 Estudo e atualizações sobre Apoio pedagógico e Assistência Estudantil NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (11). Total:11Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Assuntos vinculados ao Apoio Pedagógico e Assistência EstudantilCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoApoio para a compreensão do nosso trabalhoApoio para a compreensão do nosso trabalho Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
367 Atualização na área de atuação do Pedagogo, na Educação Superior. DIRGRAD / DEPED/NUAPE-FBTécnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Avaliação da Aprendizagem; Orientação e aconselhamento Acadêmico; Sigilo e Ética no atendimento de estudantes e docentes; Autorregulação da AprendizagAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimentos das demandas apresentadas pela comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
368 Aprimoramento no processo de soldagem TIG COEME-GP; COMIN-GP Docentes e TAs PR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Engenharia Mecânica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtender demandas pelo processo de soldagem TIG com melhor precisão e qualidadePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
369 Proporcionar aos servidores auxílio no uso de Tecnologias Digitais em Sala de Aula COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior efetividade nas produções acadêmicas que utilizem tecnologias digitais em sala de aula.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
370 Capacitar os servidores na produção e edição de conteúdo para Podcast. COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior efetividade nas produções acadêmicas que utilizem o recurso de podcast em suas aulas. Alimentar com as produções internas e/ou auxiliar os professores em possível repositório de podcasts institucional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
371 Capacitar os servidores em Tecnologias Digitais Assistivas COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProporcionar às pessoas com alguma deficiência a autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social, considerando termos a gerência do portal de moocs e sermos solicitados no auxílio em aulas de alunos nessa situação. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
372 Capacitar os servidores no uso de Lousas Digitais, Telas Interativas e displays interativos COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosServidores qualificados para o uso desses equipamentos, seja em produção própria do setor, seja no auxílio aos professores que necessitarem utilizar esses equipamentos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
373 Capacitar os servidores para o uso de “live streaming” e “Conference Web”. COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosApoio mais efetivo nas atividades específica que façam uso deste tipo de tecnologia.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
374 Capacitar os servidores no uso e produção de aplicativos Educacionais. COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTanto no caso de uso, quanto no de produção, com a capacitação os servidores poderão desenvolver ações que requeiram essas habilidade e conhecimentoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
375 Proporcionar aos servidores conhecimento e aplicação de Metodologias para o uso de tecnologias digitais COTED-CT Técnicos AdmoinistrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO setor já vem tendo demandas nesse sentido e tem orientado dentro das suas possibilidades. Com o treinamento específico, a equipe poderá dar um auxílio mais intensificado e efetivo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
376 Não ter os conhecimentos na área de Geociência aprofundados em nível de pós-doutorado para incrementar a ação docente seja no ensino e/ou pesquisa. COMAT-TD DOCENTES PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEnsino-Aprendizagem Geociências; Ensino de Ciências e Educação MatemáticaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização e ampliação do conhecimento na área de pesquisa possibilitando o desenvolvimento de projetos científicos e tecnológicos inovadores, bem como a orientação em nível de pós-graduação e graduação de estudantes em Educação MatemáticaPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
377 Capacitar servidores quanto a atuação para Design Instrucional COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCom essa competência as produções para o portal SOPHIA bem como para produções no Moodle, apoio em disciplinas da graduação hospedadas em ambientes virtuais, seja no Classroom ou Moodle.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
378 Capacitar servidores para atuação nas atividades de tutoria COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA UTFPR possui todo um arcabouço de cursos em plataformas como o Moodle e dessa forma, necessita de auxílio específico em tutoria, que terá um atendimento mais efetivo com a capacitação dos servidores. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
379 Capacitar servidores para desenvolvimento de objetos de aprendizagem COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosObjetivo em auxiliar nas produções acadêmicas, dando orientações de metodologia para produção de objetos de aprendizagem. O resultado esperado também engloba na produção interna pela equipe, de objetos de aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
380 Proporcionar aos servidores conhecimento sobre Mediação Pedagógica Digital COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO setor já vem tendo demandas nesse sentido e tem orientado dentro das suas possibilidades. Com o treinamento específico, a equipe poderá dar um auxílio mais intensificado e efetivo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
381 Capacitar servidores sobre Educação Aberta COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO setor já vem tendo demandas nesse sentido e tem orientado dentro das suas possibilidades. Com o treinamento específico, a equipe poderá dar um auxílio mais intensificado e efetivo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
382 Capacitação na metodologia de Simulação e Jogos Empresariais DAADM-PB DOCENTES PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem SIMULAÇÃO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEsta estratégia metodológica proporciona ensino multidisicplinar e aplicado.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
383 Capacitar os servidores para o uso das ferramentas da Google Workspace. COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosUma vez que tanto professores quanto alunos da UTFPR têm a sua disposição essa ferramenta, é imprescindível que a equipe do setor domine para poder repassar e tirar dúvidas desse público alvo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
384 Capacitar os servidores para utilização e operação de equipamentos audiovisuais COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA COTED-CT possui uma série de equipamentos de audiovisual e a correta operação para extrair o máximo proveito dos equipamentos é essencial para o bom desempenho, orientação e entrega das produção demandadas ao setor.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
385 Capacitar os servidores na utilização e operação de equipamentos de iluminação COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA iluminação constitui parte essencial na etapa de produção audiovisual e sua correta utilização eleva o nível da qualidade do trabalho a ser entregue.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
386 Capacitar de servidores para a configuração de equipamentos audiovisuais via rede COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCada vez mais os equipamentos de audiovisual operam por protocolo DANTE via rede, tanto na sua operacionalização remota, quanto no gerenciamento do funcionamento. Conhecer  a tecnologia para um melhor uso dos equipamentos se torna essencial.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
387 Capacitar servidores quanto a roteirização e pré produção audiovisual COTED-CT Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEnsino-Aprendizagem Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEtapa de extrema importância que antecede a produção audiovisual. O conhecimento das técnicas e melhores práticas eleva o nível do produto entregue diminuindo ainda o tempo necessário da produção e pós produção.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
388 Atualização e ampliação de conhecimentos em processos de ensino e aprendizagem, por exemplo: currículo, metodologias de ensino e avaliação.DEPED-PB PEDAGOGA PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoCurrículo METODOLOGIAS DE ENSINOCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMelhoria do processo de ensino e aprendizagem Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
389 Capacitação na área de Teoria do Currículo e Desenvolvimento de Projetos Pedagógicos DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (13). Total:13Ajudar a melhorar este trabalhoCurrículo Capacitação na área de Teoria do Currículo e Desenvolvimento de Projetos PedagógicosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
390 Desenvolvimento de programas de apoio aos estudantes no aprendizado de hábitos de estudo: Aprendizagem Autorregulada, Trilhas Pedagógicas entre outrasNUAPE-PB Técnico-administrativoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOrientação e AconselhamentoEnsino-aprendizagem APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria na qualidade do atendimento aos estudantes e na orientação aos docentesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
391  metodologias de trabalho, atendimento e acompanhamento de estudantes com deficiência e transtornos funcionais específicosNUAPE-PB Docentes e Técnicos-administrativosPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrientação e AconselhamentoEnsino-aprendizagem APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria na qualidade do atendimento aos estudantes com deficiência e transtornos funcionais específicos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
392 Atendimento atualizado sobre tendências e cenário nacional e internacional na psicopedagogia, processos de ensino-aprendizagem e políticas educacionalDEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-APPsicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (11). Total:11Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOrientação e AconselhamentoEducação e PsicopedagogiaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar orientação e aconselhamento aos estudantes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
393 Capacitar servidores com conhecimento sobre técnicas e metodologias necessárias para o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica.COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (40). Total:40Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidores com conhecimento sobre técnicas e metodologias necessárias para o desenvolvimento das atividades de pesquisa científica.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 

394
Conhecer as especificidades de estudantes com Altas Habilidades/Superdotação na Educação Superior| Docentes e técnicos não são preparados para atendimento de estudantes com superdotação, altas habilidades, 
público alvo da educação especial.| Atendimento a estudantes com Altas Habilidades e com Superdotação na Educação Superior. NAI-DV| DEPED-SH | ASSAE; NAIDOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS | Técnicos Administrativos e Docentes| Técnicos Administrativos e DocentesPR (155). Total:155Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoAltas Habilidades e SuperdotaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| A inclusão é mais do que somente garantir o acesso à entrada de alunos e alunas nas instituições de ensino. O objetivo é eliminar obstáculos que limitam a aprendizagem e participação discente no processo educativo.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)

395 Capacitar os servidores para obtenção e utilização do conhecimento necessário para o apoio de discentes e docentes Público Alvo da Educação Especial.NAI-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
396 Proporcionar apropriação de referenciais e estratégias metodológicas diferenciados no ensino de Física/Ciências-Formação de Professores de FísicaDAFIS-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos de ensino e aprendizagem, de pesquisa e extensão a serem desenvolvidos no Ensino Superior e na Educação Básica (a considerar a atuação na interface Universidade-Escola)Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
397 Atualização em áreas de computação / informática na educação DIRGRAD / DAINF-FB Docentes PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoOportunizar a participação em cursos e eventos de classificações nacionais e internacionaisAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização e formação continuada, bem como aplicação de inovações em pesquisa, ensino e extensãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
398 Capacitação na área de Didática DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoCapacitação na área de DidáticaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
399 Propor e executar atividades de extensão, fortalecendo a elaboração e manutenção de projetos e disciplinas extensionistasCOEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes e TAs PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPropor e executar atividades de extensão, fortalecendo a elaboração e manutenção de projetos e disciplinas extensionistasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
400 Conhecer e aprender a utilizar as Tecnologias Assistivas para alunos com deficiência NAI-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação Especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
401 Ampliar os conhecimentos na educação especial para atendimento das demandas institucionais ASSAE; NUAPE; NAI Técnicos Administrativos e DocentesPR (44). Total:44Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação Especial CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
402 Como melhorar a aula para estudantes cegos e com baixa visão no ensino híbrido e presencial NAI-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação Especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
403 Compreender as relações entre Educação Popular e Mística DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaProporcionar melhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
404 Ampliar a compreensão e conhecimento sobre Educação Popular DAFCH-CT Docentes e Técnicos AdministrativosPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho profissional e acadêmico e promoção da cidadaniaAlcançar melhor desempenho profissional e acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
405 Aperfeiçoamento na área de Ciências Biológicas e ou Ciências Agrárias para desenvolver melhor atividades de ensino, pesquisa e extensão, considerandoCOBIO-DV DOCENTE PR (8). Total:8 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação/CIÊNCIAS BIOLÓGICA/CIÊNCIAS AGRÁRIASAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
406 Produção de conhecimento específico na área de educação, gestão técnica e governança pública, oportunizando o pensamento crítico do servidor.ASLEN Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação no serviço públicoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesProfissionalização do serviço público. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
407 Desenvolver atividades de pesquisa nas áreas da linguística aplicada/ educação/ informática na educação COEBB-DV DOCENTES PR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoLinguística aplica e Informática na educaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar atualização dos temas de pesquisa e interação com demais pesquisadores da área para troca de experiências.Melhora da formação de pesquisa do docente, visando futuros trabalhos e criando possibilidades de parcerias com pesquisadores de outras instituições.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
408 Conhecer as especificidades de estudantes com TEA na Educação Superior NAI-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (50). Total:50Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação Especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
409 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de construção civil DACOC-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEngenharia Civil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAplicação na sala de aulas Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
410 Trabalho com estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA) na Educação Superior. ASSAE; NAI Técnicos Administrativos e DocentesPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTranstorno do Espectro Autista (TEA)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
411 Atualização de conhecimentos na área da educação especial NAI-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação Especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
412 Instrumentalizar docentes para elaboração de plano de ensino, construção de currículo, matriz curricular, design de cursos e disciplinas e organizaçãoDEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoENSINO SUPERIOR CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir plano de ensino,  currículo, matriz curricular, design de cursos e disciplinas e organização.Criar currículos mais coesos, fundamentados cientificamente e atualizados com as demandas atuais da sociedadePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
413  metodologias inovadoras e uso no planejamento e oferta de disciplinas e cursos para o desenvolvimento de competências.DEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoENSINO SUPERIOR CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir metodologias inovadoras e uso no planejamento e oferta de disciplinas e cursos para o desenvolvimento de competências.Melhoria nos aspectos de planejamento e execução das atividades didáticas e pedagógicas nos cursos de graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
414 Capacitar docentes sobre produção de video-aulas| Capacitar docentes sobre edição de vídeos| Hoje não sabemos editar e deixar um vídeo com aparência profissional.| Hoje não temos o conhecimento para produzir vídeos animados utilizando a técnica de motion design.| Hoje a captação de imagens em vídeo é feita de forma amadora, nenhum servidor foi qualificado para esse tipo de serviço.| produção e edição de vídeos voltados para a produção de material didático.| Conhecimento técnico de manuseio de equipamentos fotográficos e edição de imagens e vídeo| Capacitar os servidores na produção e edição de vídeos para o uso em sala de aula.| Capacitar servidores para utilização de ferramentas digitais para edição, digitação, formatação, planilhas, apresentações, edição de vídeos e imagensCOTED-DV| COTED-DV| COGETI-TD e ASCOM-TD| COGETI-TD e ASCOM-TD| COGETI-TD e ASCOM-TD| DABIC-CM; DAGEE-CM; DAMAT-CM; DAQUI-CM; COGERH-CM; DAFIS-CM;| ASCOM-AP| COTED-CT| COTED-CTDOCENTES| DOCENTES| Técnicos Administrativos em Educação| Técnicos Administrativos em Educação| Técnicos Administrativos em Educação| Professor e técnico administrativo| Técnico Administrativo| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (365). Total:365Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoProdução e editoração de vídeoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da prática docente impactando diretamente na qualidade da aprendizagem discente.| Melhoria da prática docente impactando diretamente na qualidade da aprendizagem discente.| Vídeos mais profissionais.| Vídeos mais profissionais.| Captura de imagens com aspecto mais profissional.| Propiciar atulização do material  didático produzido, utilizando técnicas e metodologias atuais de modo a estar  inserido nos ambientes atuais do público alvo que são os acadêmicos.| Produção de imagens fotográficas mais aperfeiçoadas, transmitindo credibilidade e profissionalismo que valorizam a organização.| Maior efetividade nas produções acadêmicas que utilizem o recurso de vídeos em suas aulas.| Maior efetividade nas produções acadêmicas e administrativas utilizando essas ferramentas de apoio e criação de material/conteúdo.Precisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(9)
415 Capacitar servidor em editoração científica e de material bibliográfico DEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoENSINO SUPERIOR APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir conteúdo em  editoração científica e de material bibliográficoMelhoria nos processos de registro de ações e projetos de ensino nos cursos de graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
416 Capacitar o servidor para promover a reestruturação curricular de cursos de graduação, aplicando metodologias inovadoras no âmbito educacional.DEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoENSINO SUPERIOR CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir a reestruturação curricular de cursos de graduação, aplicando metodologias inovadoras no âmbito educacional.Melhoria nos aspectos de planejamento e execução das atividades didáticas e pedagógicas nos cursos de graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
417 Conhecer e utilizar ferramentas tecnológicas para a educação e o ensino DEPED-DV DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (250). Total:250Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de Educaçãoensino superior APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir material utilizando ferramentas tecnológicas para a educação e o ensinoMelhoria nos processos de registro de ações e projetos de ensino nos cursos de graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
418 Capacitar docentes sobre o uso de Ambientes Virtuais de Aprendizagem COTED-DV DOCENTES PR (150). Total:150Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTecnologia da Informação e ComunicaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da prática docente impactando diretamente na qualidade da aprendizagem discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
419 Aperfeiçoamento em lingua estrangeira COBIO-DV DOCENTE PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEDUCAÇÃO/LÍNGUAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
420 Necessidade de capacitação na área de Educação e Políticas Públicas em Educação DEPED-SH Técnicos Administrativos e Docentes.PR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosColocar em prática medidas que garantam o acesso à Educação para todos os cidadãos. Nelas estão contidos dispositivos que garantem a Educação a todos, bem como a avaliação e ajuda na melhoria da qualidade do ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
421 Capacitar para pesquisa e ensino em questões teórico-metodológicas Freireanas. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoFREIREANAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
422  Atualizar os conhecimentos dos servidores nas áreas de língua portuguesa, linguística, letras e literatura COBIO-DV DOCENTE PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de Educaçãolíngua portuguesa, linguística, letras e literaturaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
423 "Possibilitar aos docentes conhecer e utilizar ferramentas tecnológicas para a educação e o ensino" COTED-DV DOCENTES PR (150). Total:150Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTecnologia da Informação e ComunicaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da prática docente impactando diretamente na qualidade da aprendizagem discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
424 Atualização em tópicos educacionais DEPED-PB Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTÓPICOS EDUCACIONAIS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria do processo de ensino e aprendizagem Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
425 Como avaliar a deficiência a partir de uma perspectiva biopsicossocial| Avaliação da deficiência a partir de uma perspectiva biopsicossocial.NAI-DV| ASSAE; NAI DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| Profissionais da Educação EspecialPR (60). Total:60Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoAvaliação deficiência CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
426 Conhecimento e atualização para atendimento aos alunos público alvo da educação especial DEPED - GP TAs PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEducação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido. Melhor qualidade de atendimento Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
427 Ampliar conhecimento sobre a Universidade como Instituição de Ensino UTFPR-DV TÉCNICOS -ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (150). Total:150Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoInstituição de Ensino: UNIVERSIDADEANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProporciona desenvolvimento de identidade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
428 Capacitação na área de computação DIRGRAD / DAINF-FB Docentes PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoOportunizar licença/afastamento para licença capacitação de servidorAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAplicação de inovações em pesquisa, ensino e extensãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
429 desenvolver ações de assessoramento pedagógico a estudantes e professores. DEPED-CM Pedagogo PR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoRecorte de interesse: Currículo, Metodologias de ensino-aprendizagem, Metodologias de avaliação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosaprimoramento de práticas relativas ao ensino e aprendizagem nas diversas dimensões que compõem esse campo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
430 Capacitar servidor com conhecimentos sobre políticas afirmativas (cotas) NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEDUCAÇÃO CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoAprimoramento do trabalho desenvolvidoAprimoramento do trabalho desenvolvido Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
431 Conhecimentos na área de tecnologias educacionais para melhor atendimento das demandas da COTED COTED-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTecnologia da Informação e ComunicaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor atendimento das demandas da COTED Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
432 Gestão e atuação do Pedagogo nas instituições de Ensino Superior ASSAE; NUAPE Pedagogos PR (30). Total:30Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoPedagogia CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
433 Ampliar ações de combate ao preconceito racial. DEPED; NUAPE-CM Assistente Social/Técnico em assuntos educacionais/assistente em administração/Psicólogo/Pedagogo/Intérprete LIBRASPR (9). Total:9 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoTema geral: Racismo estrutural e racismo institucional no BrasilENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores condições na identificação e promoção de ações de combate ao racismo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
434 Atender de forma inclusiva os deficientes auditivos.| Desenvolver ações e programas voltados à promoção da acessibilidade e educação inclusiva.| apropriar de conhecimentos na área de educação inclusiva e atendimento aos alunos com necessidades específicas.| Nível de entendimento por parte dos docentes referentes a Inclusão no Ensino Superior| Ampliação em conhecimentos na área da educação inclusiva.| Atender de forma inclusiva os deficientes auditivos.| Letramento acadêmico do estudante surdo no Ensino Superior.| Gestão de Acessibilidade e Inclusão| Gestão de Acessibilidade e Inclusão| Promover aos servidores aprimoramento em educação inclusiva| Educação Inclusiva, diversidade e ações afirmativas|  Ensinar de química/ciências aplicando educação inclusiva| Desenvolver ações e programas voltados à promoção da acessibilidade e educação inclusiva.| apropriar de conhecimentos na área de educação inclusiva e atendimento aos alunos com necessidades específicas.| Ampliação em conhecimentos na área da educação inclusiva.DEBIB-MD| DEPED; NUAPE-CM| DEPED-TD / NUAPE-TD, DEBIB-TD| DEPED-SH | DEPED-PB| DEBIB-MD| ASSAE; NAI| DIRPPG-PG| DERAC-PG| DEPED-CT, DAFCH-CT| ASSAE; NUAPE; DEPED| DAQUI-LD| DEPED; NUAPE-CM| DEPED-TD / NUAPE-TD, DEBIB-TD| DEPED-PBTécnicos administrativos| Assistente Social/Técnico em assuntos educacionais/assistente em administração/Médico/Psicólogo/Pedagogo/Intérprete LIBRAS/Técnico em enfermagem/Odontólogo| assistente social, psicólogo, pedagogo, técnico em assuntos educacionais| Técnicos Administrativos| TÉCNICO ADMINISTRATIVOS| Técnicos administrativos| Profissionais da Educação Especial| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Docentes e TAS| Técnicos Administrativos e Docentes| Docentes| Assistente Social/Técnico em assuntos educacionais/assistente em administração/Médico/Psicólogo/Pedagogo/Intérprete LIBRAS/Técnico em enfermagem/Odontólogo| assistente social, psicólogo, pedagogo, técnico em assuntos educacionais| TÉCNICO ADMINISTRATIVOSPR (241). Total:241Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de Educaçãoeducação inclusiva CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimento, oferta de atendimento humanizado.| Ampliação do conhecimento sobre educação inclusiva.| Atendimentos e encaminhamentos adequados em relação aos estudantes com necessidade específicas, com ansiedade, depressão, entre outros.| A visão dos docentes frente a inclusão no ensino superior e como tornar suas aulas mais acessíveis para todos.| Melhoria do processo de ensino e aprendizagem| Melhoria no atendimento, oferta de atendimento humanizado.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Colaboração para a criação de uma cultura de inclusão dentro da organização, possibilitando melhor recepção e acompanhamento dos usuários portadores de necessidades especiais.| Colaboração para a criação de uma cultura de inclusão dentro da organização, possibilitando melhor recepção e acompanhamento dos usuários portadores de necessidades especiais.| Refletir, analisar, criar soluções para educação inclusiva| Gestão de ações e projetos especializados nas temáticas de ações afirmativas e diversidade.| Melhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem| Ampliação do conhecimento sobre educação inclusiva.| Atendimentos e encaminhamentos adequados em relação aos estudantes com necessidade específicas, com ansiedade, depressão, entre outros.| Melhoria do processo de ensino e aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo(11)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(5)| Estratégico(2)
435 Realização de assessoria pedagógica: Extensão, Sequencias didáticas, gestão e avaliação de projetos, currículo por competências COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GPDocentes e TAs PR (20). Total:20Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoEngenharia Mecânica e Engenharia CivilAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEngajamento de pessoas e equipes (liderança/pessoas), Foco nos resultados para os cidadãos (transversal), Geração de valor para o usuário (liderança/resultados), Outras não especificadasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
436 Capacitação na área de língua estrangeira DIRGRAD / DAINF / DAHUM-FBDocentes PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoTópicos Específicos de EducaçãoOportunizar licença/afastamento para licença capacitação de servidorAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria em trabalhos de pesquisa e publicações internacionaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
437 Relações étnico-raciais e enfrentamento do racismo. ASSAE; NUAPE; DIRGRAD Técnicos Administrativos e DocentesPR (100). Total:100Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Públicas Relações étnico-raciais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
438  Atuar em comissões de heteroidentificação para atender Políticas étnico-raciais DERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Públicas Heteroidentificação na matrículaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorEsclarecer as dúvidas sobre os novos procedimentos implantados -  para atuação na Comissão de Elaboração do Plano de Implantação das Bancas de Heteroidentificação no ingresso de estudantes na UTFPRPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
439 Política Pública de Educação: histórico, conceitos e contexto atual (com destaque para Política de Educação Superior).ASSAE; NUAPE; NAI Técnicos Administrativos e DocentesPR (100). Total:100Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Públicas Educação LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Questionar abordagens convencionais na solução de problemasMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
440 Proporcionar a análise da relação Feminismo Comunitário X Patriarcado Estrutural DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Públicas Ciência política CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhoria do desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaProporcionar a melhoria do desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
441 Aprimorar conhecimentos sobre metodologias colaborativas e cooperativas de trabalho na aplicação de políticas públicas no contexto de ensino. DEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-APPsicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Públicas Administração de Políticas PúblicasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar a relação da universidade com os órgãos municipais e estaduaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
442 Aprimorar o atendimento à comunidade acadêmica no que se refere a demandas voltadas aos direitos humanos e políticas públicas para a juventude.DEPED; NUAPE-CM Assistente SocialPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Públicas Recorte de interesse: Direitos humanos e juventude"ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosmaior compreensão sobre o público atendido e ampliar possibilidades interventivas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
443 Ampliar conhecimento nas Relações de Gênero no Contexto Universitário. ASSAE; NUAPE Técnicos Administrativos e DocentesPR (100). Total:100Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Públicas Gênero CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
444 Capacitar o servidor na área de Políticas Educacionais e Políticas Públicas de Educação DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Públicas Capacitar o servidor na área de Políticas Educacionais e Políticas Públicas de EducaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do docente nas áreas do Ensino, Pesquisa e Extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
445 Capacitação em assistência estudantil numa perspectiva multidisciplinar. ASSAE; NUAPE; DEPED Técnicos Administrativos e DocentesPR (120). Total:120Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Públicas Assistência Estudantil ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosTrabalho numa perspectiva multiprofissional na elaboração de estratégias com vista ao desenvolvimento da vida acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
446 Capacitação na área de Internacionalização da Educação Superior DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoPolítica Internacional Capacitação na área de Internacionalização da Educação SuperiorENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
447 Desenvolver atividades de ensino na temática de Comparação entre o Funcionamento do Sistema Nacional e os Estrangeiros.DAMAT-CP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolítica Internacional Educação/Politica AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoIdentificar as tendências sociais, políticas e econômicas nos cenários local, regional, nacional e internacionalMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
448 Comunicação oral e escrita eficaz; Análise de documentos e dos dizeres dos sujeitos atores do processo de ensino aprendizagem; Redação oficial.UTFPR-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (90). Total:90Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTeoria e Análise LinguísticaLetras/Língua portuguesa.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento especializado aos estudantes. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
449 Letras/Línguas Estrangeiras UTFPR-CP TA, Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoSociolinguística e DialetologiaLetras/Línguistica LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasMelhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
450 Desenvolver habilidades na pratica DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPsicolinguística Desenvolver habilidades na praticaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
451 Ampliar conhecimentos sobre aquisição de língua estrangeira e de segunda língua DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada Linguística CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
452 Ampliar conhecimentos em linguística, letras e artes para atividades docentes DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada linguística, letras e artes CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos dos discentesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
453 Ampliar conhecimentos em linguística teórica e aplicada DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada Linguística CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
454 Ampliar conhecimentos em teoria e prática de tradução DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada teoria e prática de traduçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos discentesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
455 Ampliar conhecimentos em literatura, teoria literária, teoria crítica e crítica literária DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada Linguística CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
456 Aprimorar capacidades em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades administrativasCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLinguística Aplicada Tema geral: Linguistica, Letras e artes APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
457 Recepcionar com desenvoltura visitantes estrangeiros que frequentemente visitam o Campus em busca de acordos/convênios e/ou parceriasDIRGE-PG E GADIR-PG DIRETOR GERAL/DIRETORIES DE AREA/CHEFE DE GABINETE/SECRETARIA DA DIREÇÃO GERAL/COORDENADOR DA COGERH/COORDENADOR DA COGETIPR (9). Total:9 Ajudar a melhorar este trabalhoLinguística Aplicada Línguas Estrangeiras ModernasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPossibilidade de firmar acordos e convênios internacionais muito mais efetivos e a plena capacidade de acompanhar e avaliar sua execução.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
458 Capacitar o servidor nas áreas de Linguística e Letras. DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (4). Total:4 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLinguística Aplicada Capacitar o servidor nas áreas de Linguística e Letras.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
459 Aprimorar performance em pronúncia em língua inglesa DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLinguística Aplicada Aprimorar performance em pronúncia em língua inglesaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
460 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Letras (Linguística) e Comunicação OrganizacionalDALIC-CT Docentes PR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLinguística Aplicada Linguística CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
461 Mecanismos de controle para difusão da desinformação. DALET-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoLinguística Aplicada DIFUSÃO DA DESINFORMAÇÃO.AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
462 Atualizar os conhecimentos dos servidores nas áreas de língua portuguesa, linguística, letras e literatura DEPEX-CT Docentes e TASPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLinguística Aplicada Educação e tecnologia ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico das competências técnicas do servidor na área de linguística.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
463 Capacitar o servidor para escrever, interpretar e se comunicar melhor ASPLAD-PG E DEMAP-PG E DESEG-PG E DEPRO-PGTECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (18). Total:18Ajudar a melhorar este trabalhoLíngua Portuguesa Comunicação eficaz APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior clareza e objetividade nos documentos emitidos pelo setorPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
464 Aprimorar as habilidades de atendimento ao público visando a excelência. DERAC-CM; COGERH-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoLíngua Portuguesa Tema geral: Oratória APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
465 Melhorar a escrita formal de textos oficiais. DERAC-CM; COGERH-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLíngua Portuguesa "Tema geral: Gramática Recorte de interesse: Redação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
466 Desenvolver atividades de extensão na área de Educação-Letras DACOC-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLíngua Portuguesa Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAplicação na sala de aulas Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
467 Aprofundamento de conhecimentos atualizados dos servidores nas áreas de língua portuguesa, linguística, letras e literaturaPPGL - PB Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoLíngua Portuguesa linguística, letras e literaturaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional valorizando o capital humano e promovendo uma cultura de aprendizagem por meio da orientação para resultadosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
468 Proporcionar conhecimento básico da língua brasileira de sinais| Proporcionar condutas necessárias para atender público demandante de necessidades especiais, cujas necessidades vão além da linguagem de sinais. DERAC-PB| DERAC-PB TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TÉCNICO ADMINISTRATIVOSPR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLíngua Portuguesa LIBRAS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorProporcionar um atendimento de qualidade ao público com necessidades especiais.| Proporcionar um atendimento de qualidade ao público com necessidades especiaisPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
469 Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | Língua Brasileira de Sinais (Libras) - Básico | Capacitar os servidores para uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS) em diferentes níveis de complexidade| Atualização de conhecimentos na área de Libras| Formação básica em LIBRAS para atendimento ao público.| Capacitação básica de servidores para atendimento em línguas estrangeiras e libras| Capacitar os servidores para uso da língua brasileira de sinais LIBRAS em diferentes níveis de complexidade| Comunicação em libras| Capacitar os servidores para uso da língua brasileira de sinais (LIBRAS) em diferentes níveis de complexidade| Ampliar os conhecimentos sobre os aspectos teóricos da educação de surdos, cultura surda, gramática de Libras, ética| Aspectos teóricos da educação de surdos, cultura surda, gramática de Libras, ética e demais aspectos do trabalho| Técnicas de Interpretação Oral de Libras para o Português.DIRPPG-PG| DERAC-PG| DIREC-MD| NAI-DV| ASSAE; NUAPE; NAI; DIRGRAD; DPBIB| DIREC-FB| DEPED| DIRPPG-FB| UTFPR-LD| NUAPE-LD| ASSAE; NAI| ASSAE; NAITECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Técnico Administrativo| DOCENTE E TÉCNICO ADMINISTRATIVO| Técnicos Administrativos e Docentes| Docentes e técnicos administrativos| Docentes e TAS| Docentes e técnicos administrativos| DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Tradutor e Intérprete de Libras| Intérprete e tradutor de LIBRAS| Intérprete e tradutor de LIBRASPR (504). Total:504Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoLíngua Portuguesa LIBRAS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar o servidor na comunicação com as pessoas Surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais.| Capacitar o servidor na comunicação com as pessoas Surdas por meio da Língua Brasileira de Sinais.| Promover maior inclusão dos portadores de deficiência auditiva.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Inclusão de alunos e comunidade externa que não utilizam o português como língua (uso em estágios, projetos de extensão, acordos internacionais, ...)| maior fluência, atualização nas disciplinas e atendimentos em Libras | Servidores capacitados para a comunicação em Libras| Construir uma cultura da aprendizagem na universidade.| Qualidade nas proposições de ações do setor pedagógico, atendimento ao estudante.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.| Melhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(7)| Tático(3)| Estratégico(2)
470  Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Letras e Comunicação Organizacional DALIC-CT Docentes PR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLíngua Portuguesa Letras ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
471 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão que necessitem conhecimento em línguas oficiais do país e/ou utilizadas em território nacional.DEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-APPsicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoLíngua Portuguesa Línguas estrangeiras, Língua Portuguesa, Línguas Indígenas e Libras.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento a política de internacionalização da UTFPR  e melhoria da comunicação em diversas situações no ambiente organizacionalPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
472 Ampliar conhecimentos na área de teoria e prática de formação docente DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLíngua Portuguesa Letras APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
473 Capacitação na área de língua estrangeira DIRGRAD / DAFEM-FB Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasCapacitação na área de língua estrangeiraAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosContribuição para as pesquisas docentes bem como para a divulgação dos resultados de suas pesquias por meio de publicações científicas. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
474 Capacitação na área de língua estrangeira DIRGRAD / GADGRAD-FB Técnicos Administrativos e DocentesPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasCapacitação na área de língua estrangeiraAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria em trabalhos de pesquisa e publicações internacionais.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
475 Melhorar os encaminhamentos e atendimento. DIREC-TD, COMAT-TD Técnicos administrativosPR (9). Total:9 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasInglês intermediário - Avançado; Espanhol básico - intermediárioAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
476 Preparação para docência e pesquisa nas áreas de inglês para crianças e educação bilíngue DALET-PB/PPGL-PB Docentes PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasEDUCAÇÃO BILINGUE APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasPossibilidade de promover preparação adequada para docência e pesquisa nas áreas de  inglês para crianças e educação bilínguePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
477 Aprimorar a capacidade em língua estrangeira para leitura e redação de textos e artigos científicos. DAMEC-LD; DAAMB-LD; DAMAT-LDDocentes PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasLíngua estrangeira modernaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem e nas atividades relacionadas a atividades acadêmicas com outros paísesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
478 Administrar problemas relacionados a leitura, tradução e comunicação em línguas estrangeiras DIRPLAD-CT TAS PR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasInglês, francês, espanholAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolver a capacidade de comunicação com o público relacionado à internacionalização na UTFPRPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
479 Desenvolver atividade de ensino/pesquisa/extensão que necessite de conhecimento em línguas estrangeiras, leitura de material, escrita e comunicaçãoDIRGRAD-AP Docentes PR (40). Total:40Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasLínguas estrangeiras CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento adquirido proporcionará ao docente maior facilidade no desenvolvimento de trabalhos científicos e parcerias em nível internacional, bem como, auxiliará na futura internacionalização das aulas na graduação e pós-graduação.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
480 Capacitar servidores sobre aplicação das leis para validação e tradução de documentos internacionais/ em língua estrangeiraDIRPPG-CT TAS PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasGestão de documentos. Tradução juramentada.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar o atendimento: internacionalização da Pós-graduação stricto sensuPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
481 Aprimorar os conhecimentos em línguas estrangeiras. DAMAT-PB/ DAFIS-PB/DAMEC-PB/PPGL-PB/DAQUI-PBDocentes e Técnicos-administrativosPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasLínguas Estrangeiras ModernasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAprimoramento de publicações científicas, da atividade docente e de cooperação internacional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
482 Auxiliar na catalogação de livros estrangeiros (espanhol) DEBIB-GP Bibliotecário PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasCursos de capacitação na área da educação / idiomas espanholENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosAuxiliar na catalogação de obras no idioma espanhol Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
483 Ampliar o atendimento às demandas da comunidade acadêmica relacionadas à deficiência auditiva. DEPED; NUAPE-CM Intérpre LIBRASPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasTema geral: LIBRAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorO resultado para a organização é de um profissional mais capacitado e atualizado.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
484 Aprimorar performance como formadora em cursos de formação de professores de língua estrangeira DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasAprimorar performance como formadora em cursos de formação de professores de língua estrangeiraAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
485 Capacitar o servidor para a aprendizagem de línguas estrangeiras em conformidade com a Política de Internacionalização da Instituição.DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes e Técnicos-adminstrativos PR (13). Total:13Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasCapacitar o servidor para a aprendizagem de línguas estrangeiras em conformidade com a Política de Internacionalização da Instituição.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
486 Expressão verbal e escrita em línguas estrangeiras. DACOM-CM; DAGEE-CM;DAMAT-CM; DAQUI-CM; DERAC-CM; DEBIB-CM; COGERH-CMDocentes e técnicos administrativosPR (52). Total:52Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasTema geral: Línguas Estrangeiras ModernasANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA organização contará com SERVIDORES mais capacitados para atuar no ensino, pesquisa e extensão. Capacitar e melhorar a qualidade de interpretação em relação aos usuários e acervo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
487 Proporcionar ao/à servidor/a a possibilidade de estudar uma segunda língua. NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasAPRENDER NOVA LINGUAAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoAprimoramento do trabalho desenvolvidoAprimoramento do trabalho desenvolvido Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
488 Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento de novos idiomas em conformidade com a Política de Internacionalização da Instituiçã| Aprimorar o conhecimento de outros idiomas para melhor indexação de documentos, e análise de trabalhos.| Aprimorar o conhecimento de idiomas estrangeiros para auxiliar em parcerias internacionais| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento de novos idiomas em conformidade com a Política de Internacionalização da UTFPR| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento de novos idiomas em conformidade com a Política de Internacionalização da UTFPR| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento de novos idiomas| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento de novos idiomas em projetos de internacionalização.| Comunicar-se satisfatoriamente e elaborar documentos em idiomas estrangeiros que não sejam o inglêsCOBIO-DV| DEBIB-MD| DIREC-AP| DERINT-CT, DIRPPG-CT, DEMAP-CT, DICOM-CT, UTFPR-CT| GADIR-CT, UTFPR-CT| DADIN-CT, DAGEE-CT, DAQBI-CT| DEPED-CT| DIRINTERDOCENTE| servidores do DEBIB| Técnico administrativo e docentes| TAS| TAS| TAS| Docentes e TAS| Técnicos AdministrativosPR (211). Total:211Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasIdiomas CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional| Ampliação do vocabulário, utilizando-se de linguagem clara e objetiva, desenvolvendo práticas e comportamentos que promovam o seu desenvolvimento pessoal e profissional, visando o seu aperfeiçoamento no ambiente de trabalho.| Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Aprimoramento no atendimento| Ampliação e melhoria dos processos de internacionalização| Melhor desempenho das atividades docentes| Mais processos de internacionalização.| Mais possibilidades de cooperação com instituições de continentes como América Latina e Ásia.Precisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(3)| Estratégico(5)
489 Conseguir compreender documentos internacionais (normas, artigos, etc) relacionados à área da atuação. DEOFI-GP; ASPLAD-GP; DEMAP-GP; DEPRO-GPAssistente em Administração, Contador, Engenheiro.PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasLetras - línguas estrangerias modernasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcesso a normativas e artigos em língua estrangeiras, par auxiliar no desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
490 Conhecimento em línguas estrangeiras COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasComunicação ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimento ao Público. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 



Page 8

Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
491 Recepcionar com desenvoltura visitantes estrangeiros que frequentemente visitam o Campus  ou desenvolvem atividades nos Programas de Pós-GraduaçãoDIRPPG-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoLínguas Estrangeiras ModernasLínguas Estrangeiras ModernasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPossibilidade de firmar acordos e convênios internacionais muito mais efetivos e a plena capacidade de acompanhar e avaliar sua execução.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
492 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Linguas estrangeiras. DAHUM-CM DOCENTES PR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLínguas Clássicas Tema geral: Línguas estrangeiras clássicasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhoramento do desempenho acadêmico e dos indicadores de produção do departamento.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
493 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Literatura. DAHUM-CM DOCENTES PR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoLiteratura Brasileira "Tema geral: Literatura Recorte de interesse: produção de textos, editoração e publicação"ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAprimoramento das formas de produção e divulgação de conhecimento científico, visando potencialzar atividades de ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
494 Atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Biotecnologia| Desenvolver atividades de pesquisa na área de Biotecnologia| Utilização de métodos modernos e avançados de ensino e pesquisa em morfologia e fisiologia humana.| Aperfeiçoamento na área de Ciências Biológicas, subáreas bioquímica, imunologia e bioinformática para desenvolver melhor atividades de ens., pesquisa| Atualização | Desenvolver atividades de ensino pesquisa e extensão aplicados em manejo de recursos naturais.| Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades a| Análises Microbiológicas de compostos orgânicos| Participação em eventos científicos nas diferentes áreas da Biologia e do Ensino| Atualizar conhecimentos sobre a curadoria de coleções biológicas| Aprimorar o conhecimento na área de ciências biológicas (educação formal) de modo a melhorar a transmissão do conhecimento aos discentes. | Implementar e operacionalizar as coleções biológicas por meio de software específico.COEBB-DV| COEBB-DV| COBIO-DV| COBIO-DV| DIRPPG-DV| DABIC-CM| COEXP-CM| DAHUM-AP| COBIO-SH| COBIO-SH| COBIO-SH.| COBIO-SH.Docentes| DOCENTES| DOCENTE| DOCENTE| DOCENTE| DOCENTES| Servidores do cargo Técnico de laboratório| Docentes| Professor do Magistério Superior| Professor do Magistério Superior| Docentes.| Técnicos de laboratório e docentes.PR (61). Total:61Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoBiologia Geral Biologia geral CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Construir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacional| Questionar abordagens convencionais na solução de problemas| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Propiciar à equipe aperfeiçoamento na atuação docenteMelhora da formação docente. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhora da formação de pesquisa do docente, visando futuros trabalhos e criando possibilidades de parcerias com pesquisadores de outras instituições.| Aperfeiçoamento do servidor e entrega de serviço de melhor qualidade para a comunidade.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente| Melhoria dos serviços prestados na Universidade| Aperfeiçoar e contribuir com as atividades práticas do dia a dia no ensino, pesquisa e extensão.| Atendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.| Novas oportunidades de desenvolvimento de produtos e patentes| Melhorar o desempenho na pesquisa e no ensino.| Melhorar o desempenho na pesquisa e no ensino| É importante para a avaliação do curso que seu quadro docente esteja em constante atualização. | Profissionais habilitados para implementar e operacionalizar as coleções biológicas por meio de software específico, contribuindo para o bom andamento organizacional.Precisa ser aprendido: Contínuo(11)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(9)| Tático(1)| Estratégico(2)
495 Aprimorar os conhecimentos na temática de ensino de instrumentos de cordas friccionadas DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMúsica Capacitar o servidor na área de músicaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do professor e impacto positivo na formação dos alunos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
496 Capacitar e aperfeiçoar conhecimentos e técnicas de manuseio de equipamentos fotográficos e edição de imagensASCOM-CT TAS PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoFotografia Fotografia Digital AvançadaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento das técnicas de fotografia para eventos institucionaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
497 Hoje a produção de LIVES é feita de forma empírica e amadora, nenhum servidor foi qualificado para esse tipo de serviço.COGETI-TD e ASCOM-TD Técnicos Administrativos em EducaçãoPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoArtes do Vídeo Produção de LIVES APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosLIVES mais profissionais. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
498 Desenvolvimento e aplicação de PADs. UTFPR - SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (85). Total:85Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoCombate à Corrupção Administração Pública. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoOs servidores estarão capacitados para atuar em Processo Administrativo Disciplinar, tendo conhecimento suficiente para exercer o trabalho com segurança e agilidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
499 Capacitação em Processo Disciplinar, inclusive no sistema EPAD, para desenvolvimento e aplicação nos processos administrativos disciplinares.GADIR-CT, COGERH-CT, UTFPR-CTDocentes e TASPR (35). Total:35Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCombate à Corrupção Processo Administrativo DisciplinarENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPrevenção à corrupção Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
500 Scrum no contexto do serviço público DIRPLAD-CP TA PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração Pública de outras regiões do mundoAdministração Pública ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições de gestão Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
501 Utilizar princípios do Design Thinking e inovação em governo DIRPLAD-CP TA PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração Pública de outras regiões do mundoAdministração Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
502 Ágil no contexto do serviço público DIRPLAD-CP TA PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAdministração Pública de outras regiões do mundoAdministração Pública ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições de gestão Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
503 Análise documental e preparação de processo de aposentadoria| Análise de Previdência Complementar do Servidor Público Federal.| Desenvolver o conhecimento de Legislação aplicável na área de Aposentadoria, Abono de Permanência, Pensão, Indenizações, PSS, Atos normativos.| Desenvolver conhecimento referente a Previdência Complementar do Servidor Público Federal.| Amplo conhecimento na aplicação das regras de aposentadoria e pensão após EC 103/2019| Ampliar conhecimentos em Direito Previdenciário | Analisar processos de aposentadoria/abono de permanência e pensão.| Melhoria em processos de aposentadoria| Entender e fazer Processos de Aposentadoria do início ao fim.| Realizar cálculos de acertos de término de contrato/exoneração/aposentadoria| Ampliar conhecimentos em abono permanência, aposentadoria e pensões frente a EC/103COGERH-CP| COGERH-CP| COGERH-PG| COGERH-PG| COGERH-PB| DIRGEP; ASLEG; COGERH| COGERH-LD| COGERH-CP| COGERH-DV| COGERH-LD| DIRGEP; SEDAP; COGERHTA| TA| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Gestores de Processos de inativos| Técnicos Administrativos| Técnicos administrativos em administração| Técnico Administrativo| Assistente em Administração.| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnicos AdministrativosPR (84). Total:84Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAposentadoria e PrevidênciaAposentadoria, previdência e pensão.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Realizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publica| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Tomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organização| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Aplicar conhecimento nas ações de aposentadoria.Aprimorar conhecimentos na análise de processos de aposentadoria.| Aprimorar conhecimentos na análise e conhecimento referente a Previdência Complementar do Servidor Público Federal, de quando é vantajoso ou não o servidor optar por essa opção.| Instruir melhor os processos e sanar as dúvidas dos servidores| Sanar as dúvidas dos servidores| Segurança na prestação de informações ao usuário.| Análise correta dos processos de aposentadoria/pensão/abono de permanência que chegam para conferência da ASLEG, saneando possíveis casos e irregularidades antes da apreciação do TCU.| Orientar servidores em relação aos processos de aposentadoria/abono de permanência e pensão  de modo mais eficiente| Melhorar os processos de aposentadoria| Processos de aposentadoria corretamente instruídos e registrados no e-pessoal, de modo a serem aprovados pelo TCU| Realizar cálculos trabalhistas com eficiência| Ampliar o conhecimento para melhor desempenho das atividadesPrecisa ser aprendido: Contínuo(11)| Resultado Organizacional: Operacional(9)| Tático(1)| Estratégico(1)
504 Atendimento à situação de emergência em acidentes em laboratórios DIRGRAD / COEXP-FB TÉcnicos AdministrativosPR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoExperiência e Satisfação do UsuárioAtendimento à situação de emergência em acidentes em laboratóriosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoAntecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de riscoPossibilidade de agir de maneira mais assertiva nas situações de risco, evitando agravamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
505 Estudo e aprimoramento de tópicos relacionados ao desenvolvimento pessoal, atendimento ao público e adminsitração pública aplicada no dia a dia.SEGEA-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoExperiência e Satisfação do UsuárioQualidade no atendimento ao público.AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoQualidade no atendimento ao público. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
506 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Ciências Humanas. DAHUM-CM DOCENTES PR (9). Total:9 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestão de Pessoas Tema geral: Ciências HumanasAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoramento do desempenho acadêmico e dos indicadores de produção do departamento; aumento na quailidade do ensino propiciado pelos professores envolvidos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
507 Formação de gestores DIRGE-FB Docentes e técnicos administrativosPR (12). Total:12Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Formação de gestores APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhor gestionamento da unidade. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
508 Controlar as informações cadastrais e funcionalidades do processamento dos pagamentos aos servidores públicos, aposentados e beneficiários de pensãoCOGERH-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Cadastro SIAPE ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade das informações Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
509 Conhecer e executar estratégias para lidar com emoções pessoais e interpessoais, autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcionalDIRGEP Técnicos AdministrativosPR (24). Total:24Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Inteligência Emocional ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoAutoregular suas emoções de modo a construir uma cultura organizacional fundada em valores humanos, reconhecendo intimamente suas forças e fraquezas de ordem comportamentalAmpliar a possibilidade de autogerir suas emoções e expressá-las de maneira funcional para consigo e em sociedadePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
510 Informar os servidores com relação ao PPP e ao elaborar os PPP com a ausência de LTCAT em períodos anteriores e atuaisSIASS; COGERH Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAprimorar os conhecimentos dos servidores para elaboração de Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP requerido para fins de aposentadoria especial.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
511 Gestão de Pessoas - Liderança DIREC-TD, DEMAP-TD Técnicos administrativosPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Princípios de Liderança Trabalho em equipe; Inteligência Emocional; relacões interpessoais, autonomia e comunicação e desenvolvimento de liderança.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
512 Ampliar os conhecimentos sobre liderança e gestão de pessoas DIDEP-CT Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Administração Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhorar o desempenho das atividades em gestão públicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
513 Promover a liderança colaborativa DEBIB-MD servidores do DEBIBPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Liderança APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoFacilitar uma melhor compreensão do espírito de equipe e de sua contribuição para o trabalho coletivo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
514 Aprimorar conhecimentos sobre processos administrativos GADIR-AP Técnico AdministrativoPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas processos administrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento na execução de procedimentos voltados a processos administrativos disciplinaresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
515 Proporcionar aos participantes o entendimento das dimensões do tema atendimento ao cliente, tendo como princípio os conhecimentos, habilidades e atituUTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Comunicação eficaz. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade no atendimento Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
516 Aprimorar o conhecimento dos servidores sobre a Lei 8.112/90 e as normativas que regulamentam suas carreiras no serviço público federalDAEST-CT Docentes PR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Administração Pública ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprendizado sobre os diretos e deveres do servidor público federal.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
517 Trabalhar com os sistemas pertinentes a área de Gestão de Pessoas COGERH-GP Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior eficiência na execução das rotinas internas do setorPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
518 Ampliar os conhecimentos sobre liderança e gestão de pessoas DADIN-CT Docentes PR (4). Total:4 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Liderança APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhor desempenho de suas atividades na gestão públicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
519 Orientar e instruir processos sobre previdência dos servidores públicos federais COGERH-GP Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior segurança aos servidores da COGERH em replicar as informações acerca do tema Previdência, bem como instruir processos corretamentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
520 Análise adequada nos procesos de acúmulo de cargos COGERH-GP Assistente em Administração e DocentesPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na otimização do tempo da equipe, para a execução da tarefaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
521 Orientar sobre relações interpessoais no trabalho COGERH-GP Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDiminuição de conflitos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
522 Gerir o capital humano COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantir o relacionamento harmônico entre os servidores.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
523 Conhecer e aplicar a legislação de pessoal no serviço público ASCONT; PROPLAD; DIRGEP; COGERHTécnicos AdministrativosPR (35). Total:35Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Legislação de pessoal ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosLisura nos processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
524 Processos Seletivos e Concursos Públicos DIRGEP; ASCOP; COGERH Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Concursos e Processos SeletivosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoria nos editais e eficácia nos processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
525 Tributações nas rotinas de Pessoal COGERH-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas TRIBUTAÇÕES APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosSegurança na prestação de informações. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
526 desenvolvimento de atividades gerenciais UTFPR-GP Servidores em cargos de chefia/gestãoPR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Técnicas, recursos e estratégias para desenvolvimento de pessoasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoEquipe mais capacitada para gerir os setores/coordenaçõesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
527 Procedimento de Heteroidentificação DIRGEP; ASCOP; COGERH Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas Concursos e Processos SeletivosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosEquidade nos processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
528 conhecimentos sobre direito administrativo COGERH-GP Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor compreensão acerca dos processos que envolvem a legislação vigentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
529 Movimentação de Pessoas DIRGEP; ASCOP; COGERH Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Movimentação de PessoasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasAgilidade nos processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
530 Proporcionar aos servidores a capacitação em áreas de gestão e administração voltadas para as necessidades da Gestão de Recursos HumanosCOGERH-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de RH ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na gestão de pessoas Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
531 Ensinar aos servidores como lidar bem com as situações de estresse, tanto pessoais quanto profissionais COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Administração de conflitosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoColaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadasAumentar o seu nível de produtividade e o alcance dos bons resultados, uma vez que passa a perder menos tempo com as situações de problema e passa focar mais no trabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
532 Identificar abordagens sistemáticas para análise de problemas e tomada de decisão. COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Análise de problemas e tomada de decisãoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoIdentificar a repercussão de suas ações para o êxito ou alcance dos objetivos estabelecidos pelo grupoCapacitação para analisar problemas apresentados pelos clientes (internos e externos) e buscar as devidas soluções.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
533 Capacitar os servidores da área de gestão de pessoas sobre cálculos de encerramento de contrato, exoneração, vacância e aposentadoria.| Capacitar servidores para a análise de processos de exoneração, vacância, aposentadorias e pensões, incluindo atos normativos e sistemas pertinentes | Capacitar servidores para a análise de processos de exoneração, vacância, aposentadorias e pensões, incluindo atos normativos e sistemas pertinentes| Cálculos de encerramento de contrato, exoneração, vacância e aposentadoria.DIRGE / COGERH-FB| COGERH-CT| COGERH-AP| COGERH-GPTécnicos Administrativos| TAS| Técnicos Administrativos; Administrador| Assistente em AdministraçãoPR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Exoneração, vacância, aposentadoria e pensãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar os servidores da área de gestão de pessoas sobre cálculos de encerramento de contrato, exoneração, vacância e aposentadoria.| Melhoria nos procedimentos operacionais de aposentadoria e pensão.| Melhor entendimento da legislação| Melhoria no entendimento acerca dos cálculos, otimização do tempo de execução e diminuição de erros de cálculosPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
534 Implementar a Gestão por Competências COGERH-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (4). Total:4 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestão de Pessoas Gestão por Competências CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFazer a Gestão por Competências Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
535 Capacitação em DOI, gestão da informação, mediação, indicadores de desempenho, gestão da qualidade  e temas relacionados à gestão de pessoasDEBIB-CM, COGERH-CM Técnicos administrativosPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Tema geral: Administração Pública; Atendimento ao Público; RHAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar e melhorar a qualidade de interpretação em relação a equipes e/ou usuários.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
536 Capacitação sobre Planejamento de Ação de Desenvolvimento COGERH-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Desenvolvimento de pessoasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendido- Melhoria na qualidade dos serviços prestados. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
537 Zelar pela qualidade de vida e manter um ambiente de trabalho seguro. UTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas Administração Pública. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorInfluenciará diretamente na produtividade e na redução dos custos. O objetivo é manter um ambiente livre de riscos de acidentes e doenças ocupacionais, sempre em caráter preventivo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
538 Gestão de Pessoas  no serviço público UTFPR-PB (COGERH-PB/DIRPLAD-PB/ASPLAD-PB/DEPRO-PB/DESEG-PB/DEOFI-PB/DEMAP-PB/DIRPPG-PB/DEPED-PB)Técnicos-administrativos e docentesPR (22). Total:22Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas GESTÃO DE PESSOAS NO SERVIÇO PÚBLICOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãomelhoria nos processos de Gestão de Pessoas/ Repertório e assertividade na condução da equipe e tomada de decisõesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
539 Comunicação eficaz UTFPR-PB/COGERH-PB/DERAC-PBTécnico-administrativos e docentesPR (370). Total:370Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas COMUNICAÇÃO INTERPESSOALAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEstabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiançaMelhor comunicação entre a equipe e público a ser atendido.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
540 É necessário capacitar e atualizar os servidores da área de gestão de pessoas para a operacionalização dos sistemas SIAPE/SIGEPE/SouGOV.| Executar operações no Sistema Siape| Capacitar para a operacionalização, inclusões e alterações das principais atividades do cadastro de pessoal no SIAPE.| Capacitar os servidores para operação do sistema SIAPE - Cadastro e Folha de PagamentoCOGERH-SH| COGERH-LD| COGERH-PG| COGERH-CTTécnico Administrativo| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TASPR (13). Total:13Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Sistema SIAPE CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior eficiência na gestão da folha de pagamento, diminuindo a chance de erro.| Realizar operações no sistema SIAPE| Melhora na qualidade das informações| Melhoria nos procedimentos operacionais de folha de pagamentoPrecisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
541 Organizar e planejar as prioridades institucionais, alinhados ao PDI, PPI e PDP, para obter um mapa claro e detalhado dos objetivos a serem atingidosCOGERH-CP TA PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas PDP APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãoMelhoria no planejamento das prioridades institucionais, alinhados ao PDI, PPI e PDP, para obter um mapa claro e detalhado dos objetivos a serem atingidosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
542 Praticar a comunicação não violenta com mais segurança NUAPE-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas  resolução de conflitos a partir da comunicação não violentaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoAprimoramento e preparo para a resolução de conflitosAprimoramento e preparo para a resolução de conflitos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
543 Desenvolver habilidades para  coordenação de Centros de Línguas DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Desenvolver habilidades para  coordenação de Centros de LínguasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
544 Melhorar a análise dos processos da folha de pagamento| Minimizar as ocorrências e erros nos lançamentos na folha de pagamento de servidores| Melhorar a análise de processos de aposentadoria.| Desenvolver atividades de lançamentos e operação no sistema SIAPE - Folha de Pagamento| Realizar procedimentos relativos à folha de pagamento | Utilizar extrator de dados e DW para realização de procedimentos cadastrais e de folha de pagamento| Operar SIAPE Folha e SIAPE Cadastrocogerh| DIRGEP| COGERH-MD| COGERH-CP| DIRGEP; SEDAP, COGERH| DIRGEP; SEDAP, COGERH| DIRGEP; SEDAP, COGERHTecnicos Administrativos | Técnicos Administrativos| Técnicos-administrativos| TA| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (143). Total:143Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Folha de pagamento CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Orientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existentemelhoria do processo| Maior eficiência nos processos.| Melhoria dos processos de aposentadoria| Melhorar os processos de lançamentos de folha com a capacitação dos servidores na área relacionada, com atividades voltadas ao dia dia.| Melhorar os procedimentos e prevenir equívocos nos lançamentos cadastrais.| Melhorar o desempenho de procedimentos cadastrais e de folha de pagamento.| Melhorar a operação de sistema de gestão e cadastro de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo(7)| Resultado Organizacional: Operacional(7)
545 Dimensionamento da Força de Trabalho UTFPR-GP Servidores da COGERH e GestoresPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhor distribuição da força de trabalho, e maior eficiência.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
546 Integração de Novos Servidores (aprofundar as legislações, etc.) Gestão de Pessoas TAs PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Pessoas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido. Novos servidores mais ambientados/integrados à instituição e ao serviço público, e às suas normas. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
547 lidar com divergências entre colaboradores DIRGRAD-GP; SELIB-GP Assistente AdministrativoPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Conflitos e NegociaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorEstabelecer soluções e estratégias para evitar problemas de relacionamento organizacionalPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
548 Aprender a utilizar o eSocial possibilitando a prestação de informações, dos dados cadastrais, funcionais e financeiros dos servidores, etc.COGERH-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestão de Pessoas E-Social ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoSanar as dúvidas dos servidores Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
549 Aprimorar o desenvolvimento da liderança com o intuito de melhorar o desempenho dos servidores dos setores.DERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Inteligência Emocional e relacionamento em equipeAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoProfissionais capazes de coordenar a equipe para bons resultados e bom relacionamento entre as partesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
550 Gestão Escolar UTFPR-CP TA PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão escolar LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Escutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasHabilidade de identificar problemas e soluções Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
551 Capacitar para Gestão do Desempenho| Preparar os servidores e líderes do setor público para novas tendências e arranjos inovadores de trabalho no governo federal (PGD)| Capacitar servidores para o Programa de Gestão e Desempenho- PGD| Capacitar servidores para o Programa de Gestão e Desempenho- PGDCOGERH-CT| DIRGEP| COGERH-AP| COGERH-APTAS| Técnico Administrativo| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (43). Total:43Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão de Pessoas Gestão de Desempenho CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprendizado sobre programa de gestão e desempenho e técnicas de trabalho remoto| Melhorar a compreensão sobre trabalho remoto; teletrabalho e educação a distância; inteligência emocional; e gestão pessoal - base da liderança.| Desenvolver o PGD do setor| Desenvolver o PGD do setorPrecisa ser aprendido: Consequente(4)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Estratégico(2)
552 Instrumentalizar os servidores da área de gestão de pessoas com conhecimentos específicos e relativos à legislação de pessoal no serviço públicoCOGERH-AP Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão de Pessoas Legislação relacionada ao serviço públicoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor conhecimento e implementação nas tarefas cotidianas do setorPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
553 Aprender sobre a transformação digital no Setor Público DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalTransformação digital ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
554 Falta de conhecimento/domínio nesta área DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalGoverno e Transformação DigitalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSatisfação do cliente interno e externoSatisfação do cliente interno e externo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
555 Aprender e Implantar métodos para Governo e Transformação Digital DIRPPG-LD; DIREC-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (12). Total:12Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalGoverno e Transformação DigitalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
556 Armazenar na internet os documentos mais importantes do servidor COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalAFD APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosOs registros devem estar estruturados de forma organizada para facilitar consultas e localização.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
557 Capacitação de servidores objetivando a compreensão e aplicabilidade da LGPD DIRPLAD-PG E ASPLAD-PG E DEMAP-PG E DESEG-PG E DEPRO-PG E DEOFI-PGTECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (26). Total:26Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalLGPD APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na gestão de documentos de acordo com a legislação em vigor.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
558 Capacitação em reconhecimento de documentação, atualização de legislação documental e utilização de ferramentas governamentaisUTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalGoverno e transformação digital.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento á legislação, confiança e credibilidade na análise documental. Comportamentos éticos e dentro da legalidade. Menor possibilidade de erro. Transparência processual.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
559 Capacitar os servidores com conhecimentos para aplicação de "Transformação Digital" na instituição. DIRPPG-CT, UTFPR-CT TAS PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalGoverno digital APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcompanhar a evolução digital no serviço público Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
560 Utilizar e conhecer todas as funcionalidades o Sei DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalSEI APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhorar o desenvolvimento do trabalho de todo setorMelhorar o desenvolvimento do trabalho de todo setor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
561 Utilizar sistemas de informação específicos: UTFPR, CAPES, CNPq etc. PPGEPS - PB Docentes PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalSistemas administrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosmelhoria dos processos administrativos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
562 Capacitar o servidor com conhecimentos e atualizações no uso do Sistema Eletrônico de Informação (SEI) e do Sistemas Corporativos nas rotinas internasDEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-AP; DEOFI-AP; GADIR-APPsicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (17). Total:17Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalSistema SEI APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosOtimizar as ações em que o sistema é necessário. Melhorar o uso dos sistemas governamentaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
563 Ampliação do conhecimento e qualificação profissional em relação à Gestão por Processos e Transformação DigitalEPROC; DIRPRO Técnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalTransformação digital APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
564 Gestão do Almoxarifado Público DEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalGestão APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEnvolver a sociedade no processo de formulação e implementação de políticas e serviços públicos Melhor desempenho nas atribuições de gestão e fiscalização dos contratos administrativos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
565 Aperfeiçoamento em sistemas Informatizados relativos a atividades correcionais CORREGEDORIA Técnicos Administrativos e DocentesPR (150). Total:150Ajudar a melhorar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalAtividades correcionais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosOperacionalizar os sistemas informatizados da CGU Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
566 Incorporar Inteligência de Negócios (BI), inteligência artificial, ciência de dados à gestão universitária DIRGE-PB, DIRGRAD-PB, DIREC-PB, DIRPLAD-PB, DIRPPG-PB, ASSEC-PB, ASCEV-PB, COGERH-PB, COGETI-PB, GADIR-PBTécnicos Administrativos e DocentesPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGoverno e Transformação DigitalINTELIGÊNCIA DE NEGÓCIOSAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaModernização digital de processos administrativos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
567 Reconhecer assinatura por semelhança, conforme exigência da Lei nº 13.726/2018 DERAC-MD Técnico Administrativo em EducaçãoPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGoverno e Transformação DigitalAdministração Pública ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesEficiência na averiguação de documentos e registros acadêmicosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
568 Utilizar Sistema de Gestão de Certificados Eletrônicos UTFPR DERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGoverno e Transformação DigitalAdequar-se à obrigatoriedade de emissão de documentos em formato digitalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosEsclarecer as dúvidas sobre os procedimentos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
569 Implementar e utilizar, de forma eficiente, a secretaria digital, conforme Portaria MEC nº315/2018 DERAC-MD Técnico Administrativo em EducaçãoPR (4). Total:4 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGoverno e Transformação DigitalAdministração Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAdequação da Equipe quanto à nova forma de organização/rotina no processo de Registros AcadêmicosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
570 Proporcionar aprimoramento complementar na ministração de aulas de pós graduação e proporcionar auxílio no desenvolvimento local e regional.DAGEE-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação Políticas Públicas CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoAprimoramento Educacional para complementar as aulas do Mestrado e Doutorado do PGP e aprimoramento para auxiliar no desenvolvimento local e regional.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
571 Proporcionar aos servidores conhecimento e formas de operacionalização da Plataforma Brasil DAEST-CT Docentes PR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInovação Administração Pública ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorCadastramento de novos projetos da área educacional na Plataforma Brasil.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
572 Aprimorar os conhecimentos, conhecer as funcionalidades e operar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDP sob diferentes perfisDAEST-CT Docentes PR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInovação Administração Pública CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecimento, desburocratização dos serviços, agilidade no trâmites dos processos e responsabilidade operacional.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
573 Procedimentos sobre convênios/acordos de cooperação/TED DIREC-PB TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação ACORDOS DE COOPERAÇÃOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
574 Atualizar sobre normas legais específicas: marco legal de ciência, tecnologia e inovação e das startups e do empreendedorismo inovador, para aplicaçãoDIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação Startups e empreendedorismo inovadorAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
575 Aprimoramento das habilidades de gestão administrativa DIREC-TD, GADIR-TD Técnicos administrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Curso stricto sensu em áreas de gestão / administração. Curso/Capacitação relacionados ao SCDP.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativasPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
576 Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento voltado à geração de ideias de inovação nas organizações, ambientes inovadores, gestDIRGRAD-GP; SELIB-GP; ASSISTENTE ADMINISTRATIVOPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Organização, Ambientes, Tecnológicas e GestãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMaior rapidez ao processo e atendimento aos demandantesPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
577 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de organização e inovação institucional DACOC-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Engenharia Civil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAplicar o aprimoramento técnico nas atividades ofertadas para comunidade acadêmicaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
578 Ampliar conhecimentos em Ética em Pesquisa DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInovação Administração Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
579 Transformação digital/automação de processos DIREC-TD, DEMAP-TD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Transformação Digital, Governo Digital e Transparência para contribuir com a transformação digital. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
580 Capacitar servidor para executar serviços no modo de  trabalho remoto. DEOFI-MD Técnico administrativo e contadorPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInovação Trabalho remoto APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAperfeiçoar o trabalho de home-office para desenvolver habilidades a fim de aprimorar o desempenho das tarefas no trabalho remoto.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
581 Capacitar os servidores em Design Thinking e Inovação DIRPPG-CT, DIRPLAD-CT. UTFPR-CTTAS PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInovação Design Thinking ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEntender e aplicar algumas ferramentas  tecnológicas no serviço público. Melhor desempenho na área de Inovação na UTFPR. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
582 Capacitar os servidores em Design Thinking e Inovação EPROC Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação Design thinking APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
583 Capacitação em metodologias de avaliação e certificação de habitats de inovação DIREC-GP; DEPET-GP Professor do Magistério Superior, Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Inovação e EmpreendedorismoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação de servidores para habitats de inovação Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
584 Indicadores de capital intelectual (humano, estrutural e realcional) de empresas nascentes em incubadoras.| Aprimorar técnicas de gerenciamento de grupos e projetos para aplicação no Hotel e Incubadora Tecnológica.| Melhorar o nível de gestão interna e apoio aos empreendimentos incubados e pré-incubados, gestão de incubadoras e hubs de inovação| Gestão interna e apoio aos empreendimentos incubados e pré-incubados, gestão de incubadoras e hubs de inovação nacionais e internacionais| Compreender a dinâmica dos indicadores de produtividade no resultado fim da incubadora e das startups.| Modelo CERNE para gestão de incubadoras| Implementação de mecanismos de identificação de oportunidades de financiamento para empreendimentos da Incubadora de Inovações e Cientech| Coordenar e/ou interagir com a equipe de pré-incubados e incubados, visando aumentar a produtividade.| Capacitar o docente em cursos e eventos na área de formação e para função específica (gestão da incubadora de inovações tecnológicas - IUT)| É necessário que a equipe gestora da incubadora de empresas da UTFPR possua as informações corretas de como firmar contratos de transferência de tecno| Técnicas de inovação e gestão estratégica para aplicação na gestão dos setores e na Incubadora de Inovações tecnológicaDAADM-PB| DIREC-AP| DEPET-CT| DIREC-PB| DIREC-FB| DIRAGI; PROREC| DEPET-MD; CIENTECH-MD| DIREC-FB| DIREC-DV| PROEM/IUT| DIREC-PGDOCENTES| Técnico administrativo e docentes| Docentes| Técnico-administrativos e docentes| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos e Docentes| Técnico Administrativo e Docentes| Docentes e técnicos administrativos| Docente| equipe coordenaçao | TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (51). Total:51Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Incubadoras CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Suscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas formas de se trabalhar,  adotando medidas incrementais ou disruptivas para que a organização  responda adequadamento ao contexto e se prepare  para cenários futuros| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Idear soluções de inovação tecnológica| Atualização da equipe e melhoria na gestão do trabalho, melhoria nos resultados da incubadora de inovaçõesDesenvolvimento de incubadoras, e aprimoramento do ensino, pesquisa extensão do servidor no campo do empreendedorismo e inovação. | Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Consolidação no ecossistema de inovação| Melhores processos| Implementar e/ou orientar meios mais eficientes para a gestão da incubadora e das statups.| Melhor controle e ajuda às incubadoras sobre a implantação das práticas do CERNE| Facilitar a identificação junto aos empreendimentos interessados acerca da busca de recursos financeiros em Edital e/ou demais oportunidades de fomento| Coordenar a incubadora com maior conhecimento sobre os processos necessários, considerando indicadores de produtividade.| Melhora da formação docente| melhores contratos firmados para transferência de tecnologia.| Atualização da equipe e melhoria na gestão do trabalho, melhoria nos resultados da incubadora de inovaçõesPrecisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(1)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(4)| Estratégico(3)
585 Propriedade Intelectual/ registro de marcas, patentes| Atualização na área de Propriedade Intelectual|  Capacitação de registros de pi/ inovação/empreendedorismo| Realizar busca de anterioridade em pedido de patente| Gestão da propriedade Intelectual do Campus Medianeira| Orientar e realizar gestão da inovação, da propriedade intelectual, das patentes e direitos autorais.| Procedimentos sobre Propriedade Intelectual| Capacitação em cursos de curta duração relacionados à Propriedade IntelectualDIREC-TD| DIREC-DV| DIREC-TD, COELE-TD| DIRAGI| DEPET-MD| DEPET-CT| DIREC-PB| DIREC-GP; DEPET-GPTÉCNICO ADMINISTRATIVO| Técnicos Administrativos em educação| Técnicos administrativos| Técnicos Administrativos| Técnico Administrativo e Docentes| Docentes| TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS| Professor do Magistério SuperiorPR (29). Total:29Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação Propriedade intelectual CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas formas de se trabalhar,  adotando medidas incrementais ou disruptivas para que a organização  responda adequadamento ao contexto e se prepare  para cenários futuros| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativas| Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmites| novos métodos de aplicação| Melhor qualidade dos pedidos de patente| Conhecimento acerca das experiências e tendências nacionais na promoção da inovação na instituição e ferramentas úteis para registro da Propriedade Intelectual.| Consolidação no ecossistema de inovação| Melhores processos| Capacitação de servidores em curso sobre processos de registro de propriedade intelectualPrecisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(1)| Estratégico(3)
586 Promover estratégias da gestão da inovação DIRPPG-CT TAS PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação Inovação ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConsolidação da pós-graduação stricto sensu Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
587 Realizar inovação organizacional no contexto universitário DIRGE-PB, DIRGRAD-PB, DIREC-PB, DIRPLAD-PB, DIRPPG-PB, ASSEC-PB, ASCEV-PB, COGERH-PB, COGETI-PB, GADIR-PBTécnicos Administrativos e DocentesPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação INOVAÇÃO ORGANIZACIONALAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaImplantação exitosa de novos processos e métodos organizacionaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
588 Design Thinking e Inovação DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação DESIGN THINKING APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEquipe melhor qualificada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
589 Desenvolvimento de conhecimentos aplicados para estratégias no fortalecimento de redes sociotécnicas voltadas à inovaçãoDIRAGI Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação inovação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas formas de se trabalhar,  adotando medidas incrementais ou disruptivas para que a organização  responda adequadamento ao contexto e se prepare  para cenários futurosViabilizar novos arranjos de relações entre a academia e a indústria e outros agentes envolvidos na promoção de inovação por meio de mobilização de atores em redes sociotécnicasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
590 Realizar inovação organizacional no contexto universitário DIRGE-PB, DIRGRAD-PB, DIREC-PB, DIRPLAD-PB, DIRPPG-PB, ASSEC-PB, ASCEV-PB, COGERH-PB, COGETI-PB, GADIR-PBTécnicos Administrativos e DocentesPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoInovação INOVAÇÃO ORGANIZACIONALAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaImplantação exitosa de novos processos e métodos organizacionaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
591 Capacitação em microscopia óptica, eletrônica de varredura e eletrônica de transmissão COMIN-GP TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoInovação Gestão de Negócios InovadoresENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitação para fomentar e incentivar a inovação nos processos de desenvolvimento de pesquisas e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
592 Utilizar softwares como o Matlab e Geogebra como complementos no ensino de disciplinas da área de exatas COEBB-DV DOCENTE PR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoMatemática Aplicada Softwares matemáticos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido- Melhor desempenho acadêmico discente nas disciplinas relacionadas à àrea de exatas-
593 Desenvolver pesquisas no âmbito da Educação Matemática com relevância internacional.| Criar e fortalecer vínculos de cooperação científica com centros de pesquisa nacionais e/ou internacionais na área de Matemática Aplicada.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em Modelagem Matemática e simulação de processos| Desenvolver atividades de pesquisa nas áreas da matemática aplicada/ educação matemática| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de mátemática e suas aplicações.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Matemática computacional aplicada à Engenharia| Análise para reduzir incertezas utilizando métodos computacionais| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Análise Numérica e Equações Diferenciais.| Não ter conhecimentos suficientes na área de educação matemática, que podem auxiliar no desenvolvimento das aulas| Dificuldades para publicar em revistas de alto impacto na área de Ensino de Ciências e Educação Matemática| Não ter os conhecimentos em nível de doutorado na área de educação/educação matemática para incrementar a ação docente seja no ensino e/ou pesquisa. | Aprimorar os conhecimentos correlatos à área da Matemática para identificar e resolver problemas provenientes de pesquisas| Desenvolver atividades de pesquisa na área de matemática.| Desenvolver atividades de pesquisa na área de matemática.| Desenvolver atividades de pesquisa na área de matemática.| Ampliar conhecimentos sobre estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação no ensino de Matemática.| Apromimoramente em técnicas e procedimentos atualização na área para docência, pesquisa e extensão.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em Matemática Aplicada| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em Educação Matemática| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão em História da Matemática| Desenvolver atividades de pesquisa em nível de doutorado na área de matemática DAMAT-CP| DAMAT-CP| DAALM-MD| COEBB-DV| DAMAT-CM| DAMAT-AP| DAMAT-AP| DAMAT-AP| COMAT-TD| COMAT-TD| COMAT-TD, DIREC-TD| DAMAT-PB| DAMAT-PG| DAMAT-PG| DAMAT-PG| DAMAT-PB| DAQUI-PB| DAMAT-CT| DAMAT-CT| DAMAT-CT| COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GP; COINT-GPDocentes| Docentes| Docentes e técnicos | DOCENTES| DOCENTE| Docentes| Docentes| Docentes| DOCENTE| DOCENTE| DOCENTES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| DOCENTES| Ampliar conhecimentos sobre estratégias de ensino/aprendizagem/avaliação no ensino de Matemática.| DOCENTES| Docentes| Docentes| Docentes| DocentesPR (162). Total:162Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMatemática Aplicada Matemática aplicada CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Atualização dos temas de pesquisa e interação com demais pesquisadores da área para troca de experiências.Melhor desempenho no âmbito da pesquisa, com reflexo na orientação e na avaliação de Programa de Pós-Graduação.| Melhor desempenho no âmbito da pesquisa científica, com resultados inovadores, e internacionalização da UTFPR.| Melhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanos| Propiciar Melhora da formação de pesquisa do docente, visando futuros trabalhos e criando possibilidades de parcerias com pesquisadores de outras instituições.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Desenvolvimento em pesquisas e publicações de artigos.| Melhor desenvolvimento em pesquisas e publicações de artigos.| Melhor desenvolvimento em pesquisas e publicações de artigos| Aprimoramento na didática do professor nas disciplinas em que atua| Atualização e ampliação do conhecimento na área de Educação Matemática, possibilitando o desenvolvimento de novas metodologias de ensino| Desenvolvimento de pesquisas, participação do docente em editais que exigem a titulação de doutor e com isso ampliar as possibilidades de atuação. Melhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativas.| Execução de projeto de pesquisa com publicação de artigos e participação em eventos contribuindo com a melhoria do índices de pesquisa do DAMAT-PB.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Aprimoramento do processo de ensino-aprendizagem nos curso de graduação e pós-graduação. Possibilidade de maior conhecimento para a participação em projetos de ensino/pesquisa e extensão.| Apromimoramente em técnicas e procedimentos atualização na área para docência, pesquisa e extensão.| Melhorar o desempenho nas atividades docentes.| Melhorar o desempenho nas atividades docentes.| Melhorar o desempenho nas atividades docentes.| Melhor desempenho na pesquisa acadêmica.Precisa ser aprendido: Contínuo(19)| Consequente(1)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(7)| Tático(2)| Estratégico(12)
594 Realizar a Gestão de Contratos Administrativos DESEG-LD  / DIRPLAD - LD Fiscais e Gestores de Contratos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasGestão Pública - Gestão de Contratos AdministrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na gestão de contratos administrativos da UTFPR-LDPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 

595
"Capacitar sobre conferência, autenticação,
veracidade e legalidade dos documentos nacionais e estrangeiros" DERAC-PB Técnicos AdministrativosPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasLEGALIDADE DOS DOCUMENTOSAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaProcessos com lastro de segurança em relação aos procedimentos adotados.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 

596 Logística com foco na eficiência e eficácia da organização dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão. ASSAE; NUAPE; NAI Profissionais da Educação EspecialPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasLogística APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
597 Elaborar Termo de Referência DESEG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasGestão Pública - Elaboração de Termo de ReferênciaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasElaboração de termos de referência com maior eficiência.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
598 Aprimorar o conhecimento sobre a Lei nº 8.666/1993 e a Lei nº 14.133/2021. (Licitações e Contratos Administrativos)| Executar processos de dispensa e inexigibilidade pela nova Lei 14.133/2021| Apurar sanções administrativas pela Lei 14.133/2021| Compreensão dos impactos a serem ocasionados com a Lei 14.133/2021COGETI-AP| DEMAP-MD| DEMAP-MD;DIRPLAD-MD| DEMAP-CM; DESEG-CM; DIRPLAD-CM;Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da Informação| Agentes de Contratação| Gestor de contratos| Contador; Assistente AdministrativoPR (19). Total:19Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasNova lei de licitações CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de conformidade às normas legais, melhoria de produtividade e prevenção de retrabalho.| Realizar processos de dispensa e inexigibilidade pela nova legislação| Apurar e aplicar sanções administrativas pela nova legislação| Criação de expertise acerca do tema, redução de dúvidas, maior celeridade e transparência aos processos. Entendimento sobre aspectos que devem constar em documentos licitatórios para maior eficiência nas compras e contratações públicas.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
599 conhecimento e metodologias para aplicação de normas, instruções e legislação na instituição DAMEC-PB/DEMAP-PB Docentes/Técnico de Laboratório/PregoeirosPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasNORMAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaAprimoramento Normativo/Legal Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
600 Atuar na elaboração de TR/Projeto Básico para licitações DEPRO-LD Engenheira-áreaPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLogística e Compras PúblicasLicitações de Obras e Serviços de EngenhariaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhorar a elaboração de editais para obras e serviços de engenhariaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
601 Gestão e Fiscalização de Contratos,Planilhas de Formação de Preços para Contratação de Serviços Terceirizados e desconhecimento de novos entendimentosASCONT; PROPLAD Técnicos administrativosPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLogística e Compras PúblicasGestão e Fiscalização de ContratosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhor gestão e fiscalização de contratos, que resultará na entrega dos objetos mais fidedignos às demandas da instituição com melhor aproveitamento dos recursos públicos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
602 Dúvidas quanto às Alterações Contratuais e desconhecimento de novos entendimentos ASCONT; PROPLAD Técnicos administrativosPR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasAlterações Contratuais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhora nos procedimentos de alterações contratuais, diminuindo dúvidas e propiciando a padronização dos trâmites.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
603 Capacitação de servidores que atuam na fiscalização de contratos do Campus . (Fiscais técnicos/Fiscais administrativos). Fiscalização e execução.UTFPR-SH Técnicos Administrativos e docentes.PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração Pública. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoNão especificado. Eficiência no acompanhamento da execução contratual, primando pelo desempenho do objeto nos moldes contratados, subsidiando de forma correta e legal o gestor do contrato na tomada de decisão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
604 Procedimentos e processos para aquisição de materiais, bens e serviços GADIR-MD Técnicos administrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasLogística e Compras PúblicasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosCeleridade nos processos de compras Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
605 Participar e elaborar de forma correta os documentos que compõe o processo de compras públicas do Setor. DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasCAMPRAS PÚBLICAS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
606 Gestão de manutenção predial DIOMAI-CP TA PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasObras Públicas LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público- Melhorias nos processos evolutivos; - Melhorias dos serviços de manutenção predial - Melhoria no atendimento aos usuários;Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
607 Executar de modo eficiente os processos de compras GADIR-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração dos processos de comprasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãoMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
608 Operacionalizar SIADS| Realizar a gestão do almoxarifado pelo SIADS| Realizar procedimentos no SIADS e atualização sobre gestão patrimonial| Utilizar os sistemas SIAFI, COMPRASNET, SEI, TESOURO GERENCIAL, SISGRU, SPIUNET, SIADS| Operacionalização do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial - SIADS| Devido ao novo sistema de Gestão de Materiais e de Patrimônio (SIADS) é necessário a capacitação dos servidores para utilização do mesmo.| Capacitar servidores que ficarão responsáveis por operacionalizar a gestão do patrimônio público na plataforma SIADS.| Gestão do patrimônio publico, considerando o novo sistema do governo federal SIADS| Operacionalizar a gestão de patrimônio e inventário (SIADS)| Servidores que atuam na gestão de patrimônio. Capacitar os servidores que ficarão responsáveis por operacionalizar a gestão do patrimônio público.| Resolução de problemas relacionados a gestão orçamentária financeira, patrimonial e de governança da Instituição.| Capacitar os servidores nas áreas de materiais e patrimônio, avaliação patrimonial, reavaliação e depreciação e desfazimento| Gestão do Patrimônio Público| Executar rotinas administrativas relacionadas ao controle e gestão patrimonial. DEMAP-CP| DIALM-MD| DIPAT-AP| DEMAP-GP; DEOFI-GP; DEPRO-GP; ASPLAD-GP; DESEG-GP| DEOFI-CM; DEMAP-CM; DIRPLAD-CM;| DIPAT-PG E DIALM-PG| DEMAP-CT, DICONT-CT| DEMAP-GP; DEOFI-GP| DIRMAP| DEMAP-SH| PROPLAD| DIPAT-PB| DEMAP-CP| SEGEA-CM; COGERH-CMTA| Responsável pelo Almoxarifado| Técnico Administrativo| TA's| Administrador/Assistente em Administração/Contador | TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TAS| Almoxarife e divisão patrimônio, Assistente em Administração| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos.| Técnicos Administrativos| ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO| TA| Técnico Administrativo: Assistente em AdministraçãoPR (155). Total:155Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLogística e Compras PúblicasPatrimônio, Almoxarifado e SIADSCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| .Melhor desempenho nas atribuições de gestão| Fazer adequadamente a gestão do almoxarifado no SIADS| Melhor gestão patrimonial do campus | Melhorias na utilização dos sistemas.| Cumprimento das determinações do Governo Federal e criação de expertise e ganhos de eficiência durante a execução das atividades| A garantia da mitigação de riscos e equívocos na utilização do novo sistema SIADS| Maior alinhamento entre as equipes de trabalho. Melhoria na gestão do patrimônio.| Gestão patrimonial da instituição de forma mais eficiente.| Aplicação da nova normativa geral para contratações públicas| Gerenciamento do sistema.| Apoio na melhoria nos indicadores de desempenho das áreas de gestão e ensino da UTFPR| Aprimoramento Normativo/Legal| Melhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipes| Propiciar operações inteligentes, ágeis, resilientes e responsivas para a otimização de processos internos.Precisa ser aprendido: Contínuo(13)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(13)| Tático(1)
609 Processo de tramitação e execução das atividades no SCDP PROGRAD; PROPLAD Técnicos AdministrativosPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLogística e Compras PúblicasDiárias e Passagens APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasProcesso de diárias e passagens tramitando de acordo com as leis e sem falhas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
610 Gerir o Almoxarifado DEMAP-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  E  DOCENTESPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração de setores específicos; 2 - Almoxarifado: Introdução e noções básicas sobre almoxarifadoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhoria da gestão do almoxarifado físico da UTFPR Campus Londrina, assim como economia de recursos e agilidade no atendimento a solicitações.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
611 Contratar obras públicas pela nova Lei 14.133/2021| Elaborar e analisar planilhas de contratação de serviços terceirizados com mão de obra exclusiva| Elaborar doc. necessários aos proc. de contrat. de serv. terceirizados, exclusivos ou não, obras, serv. de engenharia, aquisição de mat. e de equip.| Proporcionar aos servidores conhecimento acerca da contratação, gestão e fiscalização de contratos com mão de obra de dedicação exclusiva| Capacitar servidor que atua na gestão e fiscalização de obras de engenharia. Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Gestão e Fiscalização.| Proporcionar capacitação aos servidores referente ao processo de compras públicas(equipes de planejamento da contratação), visando obras, logística .| Necessidade de conhecimento mais específico das leis trabalhista para aplicar na fiscalização de contratos com dedicação exclusiva de mão de obra.| Fiscalização de Obras e Serviços, Elaboração de Processos Licitatórios e Compras| Fiscalização de obras e serviços terceirizados| Gestão, Fiscalização de obras e serviços terceirizados| Realizar fiscalização técnica de obras| Atualização na fiscalização de obras| Fiscalizar contratos administrativos para execução de obras e serviços de engenharia considerando as atualizações procedimentais e normativas| Elaborar planilhas orçamentárias referenciais para execução de obras e serviços de engenhariaDEMAP-MD| DEMAP-MD;DESEG-MD;DEOFI-MD;DIRPLAD-MD| DESEG-MD| DEPRO-CT| DEPRO-SH| UTFPR-SH| DESEG-GP; ASPLAD-GP| DIRPRO| DEPRO-DV| DESEG-DV| DEPRO-LD| DEPRO-PB| DESEG-MD| DESEG-MDPregoeiros e Agentes de Contratação| Gestor de contratos| Técnicos Administrativos| TAS| Técnicos Administrativos.| Técnicos Administrativos e docentes.| Gestores e fiscais de contratos| Técnicos Administrativos| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| Engenheira-área| Técnicos Administrativos| Engenheiro / Técnico Administrativo| EngenheiroPR (64). Total:64Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasContratação, Gestão e Fiscalização de obras e serviços terceirizadosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Não especificada;Contratação de obras dentro da nova legislação| Elaborar planilhas adequadas a legislação vigente| Elaborar doc. adequados nec. aos proc. de contrat. (estudos preliminares, mapas de riscos, termos de ref., proj. básicos, entre outros) considerando a nova lei de licitações e demais atualizações normativas, contribuindo de forma eficaz com a gestão.| Melhorar o desempenho das equipes de trabalho| Maior prudência e eficácia na gestão dos contratos, com objetivo de entrega de uma boa execução contratual.| Maior eficiência na elaboração do processo de compras, gerando agilidade aos processos e compras sustentáveis.| Diminuição de demandas em processos na justiça do trabalho devido a falhas na fiscalização/aplicabilidade das leis trabalhistas por parte das empresas terceirizadas.| Compreensão e aplicação das novas regras para fiscalização, licitações, Lei 8666| Eficiência nas atividades de gestão e fiscalização de contratos;| "Eficiência nas atividades de gestão e fiscalização de contratos;  Redução de possibilidades de responsabilização por falhas de fiscalização;  Economicidade para a Administração."| Melhorar o desempenho na fiscalização de obras| Qualidade e eficiência na fiscalização de obras.| Fiscalizar adequadamente todos os contratos administrativos para execução de obras e serviços de engenharia visando o atendimento contínuo das demandas institucionais| Elaborar planilhas orçamentárias adequadas para realização de obras e serviços de engenharia, fornecendo à Administração informações necessárias ao planejamento e gestão de recursosPrecisa ser aprendido: Contínuo(12)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(14)
612 Atuar em atividades administrativas de aquisição de materiais e demais funções designadas por portarias. DACIN-CP Técnicos de LaboratóriosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoColaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadasMelhor desempenho nos processos administrativos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
613 Executar de modo eficiente os processos de compras DIRPPG-LD Assistente em AdministraçãoPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração dos processos de comprasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
614 Servidores que atuam na gestão de contratos do Campus . (Gestor de contrato).Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Aplicação de Sanções.UTFPR-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasAdministração Pública, Logística e compras públicas.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoNão Listado. Maior prudência e eficácia na gestão dos contratos, com objetivo de entrega de uma boa execução contratual.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
615 Capacitar os servidores para planejamento das contratações, aplicação dos princípios das compras públicas, desenvolvimento sustentável.DIRPLAD-AP Técnico AdministrativoPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasCompras públicas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria de desempenho e otimização de resultados visando o aperfeiçoamento contínuo das rotinas e processos. Capacitação adequada para o desenvolvimento de atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
616 Realizar a aplicação de Sanção em Contratos Administrativos DESEG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasGestão Pública - Sanção em contratos administrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDar mais eficiência aos processos de sanção nos contratos administrativos da UTFPRPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
617  treinamento de software para engenharia (ORÇAFASCIO) como apoio logístico ao setor DEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoLogística e Compras PúblicasApoio Logístico LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Idear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições de gestão Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
618 Aplicação da "gestão de compras" na instituição DEMAP-PB PREGOEIROS PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasGESTÃO DE COMPRASAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
619 Capacitar quanto aos trâmites e formalidades necessários antes, durante e depois dos processos licitatórios DICOM-TD Técnicos Administrativos, PregoeirosPR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoLogística e Compras Públicaselaborar e editar documentos licitatórios para Contratação de Bens e Serviços; orientar, planejar e operacionalizar contratações públicas (pregão)APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
620 Servidores que atuam diretamente na condução dos pregões e PGC. A legislação pertinente a área de compras possui alterações constantes.| Licitações e contratos administrativos| Atuar como pregoeiros e outras modalidades licitatórias| Realizar licitações pela nova Lei 14.133/2021| Elaboração e edição de documentos licitatórios para aquisição de bens e contratação de serviços|  capacitar quanto aos trâmites e formalidades necessários antes, durante e depois dos processos licitatórios| Devido a nova legislação sobre licitações que entrará em vigor, é necessário a capacitação dos servidores envolvidos,| Adquirir capacitação para Elaboração de processos de compras e licitações, termos de referências e outros sob a ótica da nova lei de licitações| Aprimorar processo de compras públicas - licitações| Atualizar conhecimentos sobre licitações conforme a nova lei de licitações (Lei 14133/2021)| Aprimorar conhecimentos em licitações e contratos| Capacitar os servidores sobre a nova lei de Licitações e Contratos Administrativos - Lei 14.133/2021| Aprimorar conhecimentos em licitações e contratos| Aprimorar conhecimentos em licitações e contratos| Capacitar os servidores quanto as formas de aplicação de sanções administrativas em empresas participantes de licitações e contratos com a UTFPR| Entender e Aplicar a Nova Lei de Licitações. Atualização sobre a legislação referente as compras públicas, em especial o pregão e dispensa eletrônica| Ampliar conhecimentos em licitações e contratos| Nova lei de licitações| Não conhecer bem a nova lei de licitações, principalmente aplicações práticas| Gestão e fiscalização de contratos administrativos no âmbito da nova lei de licitações.| Entender direito processual para licitações.| Desconhecimentos quanto à aplicação e implicações da Nova Lei de Licitações nº 14133/2021| Operacionalizar processos de compra, pregão e licitações, incluindo as internacionaisDEMAP-SH| DEMAP-CP| DEMAP-CP| DEMAP-MD| DESEG-CM| DICOM-TD| DIRPLAD-PG E ASPLAD-PG E DEMAP-PG| COEBB - TD, COPEQ-TD| DEMAP-LD| DEMAP-LD| DIRPLAD-CT| DEMAP-CT, DICOM-CT| DAGEE-CT| DAGEE-CT| DEMAP-CT| DIRPLAD-AP| DAELN-CT, DAEST-CT, DAGEE-CT| DEPRO-PB| ASPLAD-GP; DEMAP-GP; DESEG-GP; DEPRO-GP| ASPLAD-GP; DESEG-GP; DEPRO-GP; DEOFI-GP| DEOFI-GP; ASPLAD-GP; DEMAP-GP; DEPRO-GP| ASCONT; PROPLAD| DIRMAPTécnicos Administrativos| TA| TA| Pregoeiros e Equipe de apoio| Assistente em Administração| Técnicos Administrativos, Pregoeiros| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TÉCNICOS DE LABORATÓRIO| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  E  DOCENTES| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  E  DOCENTES| TAS| TAS| Docentes e Técnicos Administrativos| Docentes e Técnicos Administrativos| TAS| Técnico- Administrativo| Docentes e TAS| TÉCNICO ADMINISTRATIVOS| Pregoeiros, gestores e fiscais de contrato| Gestores e fiscais de contratos| Assistente em Administração, Contador, Engenheiro.| Técnicos administrativos| Técnicos AdministrativosPR (215). Total:215Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoLogística e Compras PúblicasLicitação e contratos (Nova lei de licitações)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultados| Aprimoramento, processos de compras eficientes| Aprimoramento, processos de compras eficientes| Não especificado.Maior prudência e eficácia na execução dos processos de compras, mitigando possíveis erros, planejando e executando com mais qualidade os processos.| Melhor desempenho nas atribuições de gestão e gerenciamento de equipes| Processos de compras e contratações mais céleres e sob a ótica da nova legislação.| Processos licitatórios dentro da nova legislação| Entendimento sobre aspectos que devem constar em documentos licitatórios para maior eficiência nas compras e contratações públicas.| A capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.| A garantia da mitigação de riscos e equívocos em processos de compras| Proporcionará melhor gestão de recursos e implementação de processos de compras| Maior segurança no desenvolvimento dos processos de licitação e aquisições em geral| Editais de compras e serviços menos vulneráveis a impugnações e recursos, processos de compras mais céleres e alinhados as novas legislações, bem como, a diminuição de possíveis problemas de gestão de contatos com os fornecedores.| Melhor desempenho das equipes de trabalho nas compras públicas.| Otimização da performance da equipe em relação aos processos de contratos administrativos. Processos de compras mais céleres e maior capacidade de disseminação do conhecimento por parte dos pregoeiros.| Aprimoramento, processos de compras eficientes| Aprimoramento, processos de compras eficientes| Otimização da performance da equipe em relação aos processos de sanções administrativas| Conhecer o processo de compra como todo. Garantir processos de compras mais céleres e transparente. Editais de licitação mais eficientes.| Processos de compras eficientes| Conhecimento sobre a nova lei de licitações| Processos de compras mais céleres, com maior segurança na tomada de decisões dos envolvidos.| Fiscalizações de contratos mais eficientes, com menor possibilidades de prejuízos a Administração Pública.| Melhora na tomada de decisões nos processos de compras da instituição, bem como na gestão dos contratos administrativos.| Conhecimento da Lei nº 14.133/2021 que propiciará o correto planejamento, exceção e controle dos processos de contratação na Instituição.| Aplicação da nova normativa geral para contratações públicasPrecisa ser aprendido: Contínuo(17)| Consequente(6)| Resultado Organizacional: Operacional(16)| Tático(3)| Estratégico(4)
621 Conhecer os processos e suas interfaces para que sejam menos burocráticos, mais efetivos e céleres DIRPLAD-PG E ASPLAD-PG E DESEG-PG E DEPRO-PGTECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasProcessos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPossibilitar o conhecimento de instrumentos teóricos e jurídicos que precisam ser assimilados para dar suporte ao planejamento e execução dos processo licitatóriosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
622 Realizar contratação de Manutenção de Veículos| Capacitação em Controle de Frotas e Manutenção Veicular DESEG-LD| DESEG-AP TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| Técnico Administrativo - Gestores e Fiscais de contratosPR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoLogística e Compras PúblicasFrota e Manutenção VeicularCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no processo de contratações de manutenção dos veículos da frota da UTFPR-LD| Administrar a frota com melhoria e economia de gastosPrecisa ser aprendido: Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
623 Instrumentalizar os servidores para trabalhar com ferramentas tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho.UTFPR-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (40). Total:40Ajudar a melhorar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoProdutividade ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAumento da produtividade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
624 Gestão e técnicas de arquivamento digital DERAC-GP; SEGEA-GP Assistente AdministrativoPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoAdministração Pública - Modernização e Desburocratização APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConhecer métodos de arquivamento, gestão online e remota de documentos em forma eletrônica, organizando-os de acordo com os métodos mais adequados.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
625 Capacitar os servidores para utilização das funções disponibilizada nos sistemas Comprasnet DEOFI-AP Técnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoSistemas governamentaisAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o uso dos sistemas governamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
626 Capacitar os servidores para utilização das funções disponibilizada nos sistemas SIAFI DEOFI-AP Técnico- AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoSIAFI APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o uso dos sistemas governamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
627 Implantar métodos para modernizar e desburocratizar processos DIRPPG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoModernização e DesburocratizaçãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
628 Capacitar os servidores para utilização das funções disponibilizada nos sistemas SCDP DEOFI-AP; GADIR-AP Técnico- AdministrativoPR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoModernização e Desburocratização Sistema de Concessão de Diárias e Passagens – SCDPAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o uso dos sistemas governamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
629 Capacitar os servidores para utilização das funções disponibilizada nos sistemas web/hod DEOFI-AP Técnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoWeb/hod APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o uso dos sistemas governamentais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
630 Preenchimento correto e manipulação de dados na Plataforma Sucupira DIRPPG-PB Docentes PR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoPlataforma Sucupira APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoOrientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existenteEntrega correta de dados à CAPES e tomada de decisões dos cursosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
631 Capacitação em práticas em governança digital e transformação de serviços, preparando-o para desburocratizar, modernizar, fortalecer o serviço públicoGADIR-CT, UTFPR-CT TAS PR (25). Total:25Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoGovernança digital e transformação de serviçosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhorar desempenho dos processos e serviços Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
632 Atualização em relação às novas ferramentas de trabalho; inovação e modernização da Gestão DIRGRAD / DERAC-FB Técnicos Administrativos PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoModernização e DesburocratizaçãoGoverno e Transformação Digital; Modernização e Desburocratização; Estratégia, Projetos e Processos; Atendimento ao Público; ProdutividadeAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoModernização da gestão, visando resultados mais efetivos e comunicação mais rápida com o usuário.Modernização da gestão, visando resultados mais efetivos e comunicação mais rápida com o usuário.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
633 Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais| Proteção de Dados Pessoais no Setor Público | Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados Pessoais| Proteção de Dados Pessoais no Setor Público | Relação entre o acesso a informação e a proteção de dados pessoais.| LGPD - Processos e as medidas de segurança para tratar e proteger dados pessoais à luz da  Lei Geral de Proteção de Dados, e de acesso à informação.| Ampliar os conhecimentos relativos aos processos e as medidas de segurança para tratar e proteger dados pessoais no setor público.| Identificar os processos e as medidas de segurança para tratar e proteger dados pessoais no setor público.| Saber qual o adequado tratamento de dados pessoais, dispostos em meio físico ou digital| Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em Lei de diretos autorais; Leis, decretos (outros) como: Lei Geral de Proteção de Dados| Aprender sobre a Lei Geral de Proteção de Dados| Ampliar conhecimentos sobre dados abertos, Lei de Acesso a Informação e Lei Geral de Proteção de Dados e suas aplicações| Realizar a Proteção de Dados Sensíveis| Conhecimento sobre proteção de dados digitaisDIRPPG-PG| DIRPPG-PG| DERAC-PG| DERAC-PG| ASPLAD-GP; DEMAP-GP; DESEG-GP; DEPRO-GP| DIREC-PB/COGETI-PB/PPGDR-PB/COGERH-PB/DERAC-PB| DERAC-CM| UTFPR-PG| UTFPR-GP| DEBIB-CM| DIREC-AP| DIREC-MD| DEOFI-LD / DESEG-LD / DEMAP-LD| DIRPLAD-AP; COGERH-APTECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Assistente em Administração, Contador, Engenheiro.| Técnico-administrativos e docentes| Administrador/assistente em administração| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO E DOCENTES| Bibliotecário / Técnico Administrativo| Técnico administrativo e docentes| Técnico Administrativo e Docentes| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO  E  DOCENTES| Técnico AdministrativoPR (282). Total:282Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoProteção de Dados CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Antecipar, identificar e administrar a ocorrência de situações de risco| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar os servidores sobre a nova Lei -  compreender os temas mais importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e | Capacitar os servidores sobre a nova Lei -  compreender os temas mais importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e | Capacitar os servidores sobre a nova Lei -  compreender os temas mais importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e | Capacitar os servidores sobre a nova Lei -  compreender os temas mais importantes para a sua implementação, como: fundamentos e campo de aplicação, princípios e direitos do titular, responsabilidades dos agentes, aspectos internacionais, segurança e | A melhor gestão dos dados sensíveis presentes nos processos, para atendimento tanto da transparência quanto da proteção de dados.| Equipe melhor qualificada/ atendimento orientações LGPD| Compreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.| Obedecer à LGPD| Saber quando e o que se pode divulgar a respeito de algo ou pessoa.| Compreender leis, decretos, etc e sua aplicação, aumentando o entendimento sobre o tema.| Melhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.| Melhor tramitação dos dados pessoais em documentos tratados na diretoria| Conhecer e aplicar a proteção de dados sensíveis nos documentos elaborados pelo Dpto no SEI aberto| Aplicar conhecimento das Leis sobre Proteção dos Dados digitais Públicos nos processos internosPrecisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(5)| Resultado Organizacional: Operacional(11)| Tático(2)| Estratégico(1)
634 Aprimorar conhecimentos e práticas referentes à transparência dos Processos Administrativos. DEMAP-TD Técnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoAmpliar conhecimentos sobre dados abertos, Lei de Acesso a Informação e Lei Geral de Proteção de Dados e suas aplicações;APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
635 Realizar juízo de admissibilidade, identificar e gerir riscos e vulnerabilidades CORREGEDORIA; UGI Técnicos Administrativos e DocentesPR (52). Total:52Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoOuvidoria APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaCapacidade de análise e identificação de riscos e vulnerabilidadesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
636 Conhecer sobre a legislação e sobre dados digitais aplicado ao Setor Público. DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoDADOS DIGITAIS ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
637 Ampliar os conhecimentos acerca do direito de acesso a informação - Lei de Acesso a Informação (Lei 12527/11).DERAC-CM; COGERH-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (15). Total:15Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoRecorte de interesse: Gestão da Informação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
638 Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento a atividades relacionadas a corregedoria GADIR-CT, UTFPR-CT TAS PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoOuvidoria e Lei de Acesso à InformaçãoCorregedoria ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contextoOtimização e assertividade nas atividades ligadas a processos disciplinaresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
639 Capacitar os servidores nas áreas de materiais, suprimento, almoxarifado, reavaliação, depreciação e desfazimentoDIALM-PB ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃOPR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoRegulação ALMOXARIFADO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaAprimoramento Normativo/Legal Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
640 Atuar na verificação da conferência e autenticação, veracidade e legalidade dos documentos nacionais e estrangeirosDERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoRegulação Garantia de rapidez, eficiência, eficácia e segurança na verificação de documentos de matrícula estrangeiros, que são uma necessidade urgente tendo emAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEsclarecer as dúvidas sobre os novos procedimentos implantados.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
641 Aprimorar conhecimentos legais quantos a legislação da Lei de Responsabilidade Fiscais  e o novo Regime FiscalDEOFI-MD Técnico administrativo e contadorPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoRegulação Legislação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTer domínio teórico e prático sobre a Legislação de Responsabilidade FiscalPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
642 Gestão de Documentos Eletrônicos: Conformidade dos documentos eletrônicos da instituições públicas com a legislaçãoDERAC-PB/DIRPPG-PB/PPGEE-PBTécnicos AdministrativosPR (18). Total:18Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoRegulação DOCUMENTOS ELETRÔNICOSAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhora de processos produtivos, empregando qualidade ao trabalho executado.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
643 Capacitar os servidores quanto à desburocratização dos procedimentos, objetivando a melhoria e a celeridade na execução dos atos administrativos.DIRPPG-DV, DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoRegulação Atos administrativos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
644 Promover a atualização dos servidores sobre as principais modificações nas legislações no âmbito administrativo, de modo a aperfeiçoar o desempenho DIRPPG-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoRegulação Atos administrativos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente de trabalho em que se sinta segurança e respaldo legal na atuação profissional.Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
645 Ampliação do conhecimento nas Atividades Correcionais CORREGEDORIA Técnicos Administrativos e DocentesPR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoRegulação Atividades correcionais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaAprimorar o desempenho das atividades correcionais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
646 Procedimento sobre políticas públicas: municipal, estadual e federal DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoRegulação POLÍTICAS PÚBLICAS ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEquipe melhor qualificada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
647 Processos administrativos disciplinares. GADIR-GP; ASCOM-GP Assistente em administraçãoPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDireito Administrativo. Processo Administrativo Disciplinar.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoOrientações mais acertivas e maior celeridade no encaminhamento e condução dos processos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
648 Utilizar de maneira eficiente recursos de programas de edição de textos e planilhas DIRPPG-MD Técnicos administrativosPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasProgramas e planilhas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosOtimização de tempo no desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
649 Organização, classificação e armazenamento de documentos físicos e digitais DIRPPG-MD Técnicos administrativosPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDocumentação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhorar a organização para a consulta dos documentos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
650 Realização de planejamento para desenvolvimento das ações dos setores UTFPR-GP Servidores (Docentes e Técnicos Administrativos)PR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasCapacitar os servidores visando a melhora no planejamento e gestão estratégica de suas tarefasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRedução de atrasos, equívocos, melhora dos resultados obtidas no desenvolvimento das ações e oportunidade de revisão  melhoria dos processosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
651 Consolidar conhecimentos sobre a elaboração de textos claros, concisos, confiáveis e apropriados para os diferentes públicos atendidos.DERAC-GP; SEGEA-GP Assistente AdministrativoPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasAdministração Pública - Técnicas, recursos e estratégias para desenvolvimento de pessoasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorias nos textos institucionais ( Editais, comunicados, e-mails, etc.) utilizando as técnicas e estratégias e diretrizes da linguagem simples e  inclusiva.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
652 Incentivo a publicação e participação em congressos científicos COEME-GP; COMIN-GP Docentes PR (25). Total:25Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasEngenharia Mecânica e áreas afins CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCumprimento das atividades de pesquisa dos docentes e aumento da divulgação das pesquisas realizadas no CampusPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
653 Elaborar e trabalhar com planilhas eletrônica DEOFI-MD Técnico administrativo e contadorPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasPlanilhas eletrônicas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolver e aperfeiçoar habilidades relacionadas a Informática, como ela pode interferir nas atividades, facilitar o trabalho, abrir novos horizontes, redimensionando a prática cotidiana.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
654 Ampliar conhecimentos, aperfeiçoamento e desempenhos ao gerir os laboratórios de Química e suas funções em análises químicas e resíduos laboratoriaisDAQUI-MD Técnicos PR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasGestão de laboratório APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria nas atividades operacionais e gestão dos laboratórios.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
655 Capacitar o servidor com conhecimentos e atualizações no uso do SEI e do Sistemas Corporativos nas rotinas internas de tramitação de processosDIREC-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasSistemas informatizados APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosEmitir processos mais eficientes nos sistemas UTFPR. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
656 Capacitar os servidores para verificação da conferência e autenticação, veracidade e legalidade dos documentos assinados digitalmente DIREC-MD Técnico Administrativo PR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDocumentação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhor aplicação da legislação pertinente ao tema. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
657 Implementar trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento dos servidores SEDEP Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasTrilhas de aprendizagem ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoria na estruturação da política institucional de desenvolvimento de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
658 Melhorar as relações interpessoais no trabalho GADIR-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasComunicação AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
659 Aprimorar concepção, desenvolvimento, execução e avaliação de soluções desenvolvimento de competências, orientados pela gestão por competênciaDIDEP-CT TAS PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasGestão por competênciasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementar programa de gestão por competências Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
660 Aprimorar a política de desenvolvimento de pessoas SEDEP Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDesenvolvimento de pessoasENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoria na estruturação da política institucional de desenvolvimento de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
661 Utilizar Design Instrucional na orientação de projetos de desenvolvimento de pessoas SEDEP Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDesign Instrucional APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoria na estruturação da política institucional de desenvolvimento de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
662 Melhorar o desempenho de gestores envolvidos em níveis estratégicos e na alta gestão DIRGEP; UTFPR Gestores PR (100). Total:100Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDesenvolvimento de gestoresAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãoMelhoraria do desempenho da alta gestão no gerenciamento de processos e gestão de pessoasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
663 Resolver Problemas DESEG-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasAdministração - Resolução de ProblemasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contextoMelhorar o trabalho através de competências pessoais. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
664 Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: Desenvolvimento econômico e regional COECI-GP Docentes e TAs PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasEngenharia Civil e áreas afinsANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorProporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o tema de estudo: Desenvolvimento econômico e regional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
665 Aprimorar as atividades administrativas realizadas no setor DEMAP-MD Técnico administrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasAtividades administrativasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidores em administração pública Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
666 Capacitação Profissional em GESTÃO DE EQUIPES E LIDERANÇA | Capacitação Profissional em GESTÃO DE EQUIPES E LIDERANÇA | Liderar e gerir equipes remotas e híbridas com foco em colaboração, confiança e bem-estar.| Desenvolver equipes colaborativas| Capacitar os servidores para o trabalho em equipe a fim de alcançar as metas estabelecidas pela Instituição.| Gerenciar equipes e fomentar lideranças| Promover melhor integração com a equipe e os usuários| Gerir equipe em trabalho remoto| Capacitar os profissionais para o trabalho em equipes e para o desenvolvimento de equipes eficientes e eficazes e de alto desempenho | Realizar feedback claros e objetivos nas relações interpessoais do dia a dia de trabalho e entre as diferentes equipes que interagem.| Trabalho em equipe com excelência| Liderar e motivar a equipeDIRPPG-PG| DERAC-PG| SIASS; SEBEN; DIRGEP, UTFPR| DIRGEP| UTFPR-PG| DIRGEP; UTFPR; DEPBIB| DEBIB-MD| DEOFI-LD / DIRPLAD - LD| ASCEV-CT, UTFPR-CT| UTFPR-GP| GADIR-MD| COGERHTECNICOS ADMINISTRATIVOS| TECNICOS ADMINISTRATIVOS| Gestores, Técnicos Administrativos e Docentes| Técnicos Administrativos| TECNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTES| Gestores, Técnicos Administrativos e Docentes| servidores do DEBIB| Responsáveis por setores| TAS| Docentes e Técnicos Administrativos| Técnicos administrativos| Assistente em AdministraçãoPR (329). Total:329Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasDesenvolvimento e gerenciamento de equipesCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoColaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas| Estabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiança| Orientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existente| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na área de liderança.ter disciplina, organização e saber resolver conflitos de maneira eficiente e empática são algumas das qualidades que o servidor desenvolverá.Poderá também melho| Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do conhecimento na área de liderança| Habilitar gestores para liderar equipes remotas e híbridas com foco em colaboração, confiança e bem-estar.| Melhorar o desempenho em equipe| Aumento da produtividade| Melhoraria do desempenho da alta gestão no gerenciamento de processos e gestão de pessoas|Facilitar uma melhor compreensão do espírito de equipe e de sua contribuição para o trabalho coletivo.| Melhoria da produtividade nas rotinas departamentais| Eficiência e integração| Redução dos conflitos entre os integrantes da equipe e comunicação assertiva entre a equipe| Melhoria no desempenho da equipe| Equipes mais engajadas e motivadas, com lideranças inspiradoras.Precisa ser aprendido: Contínuo(9)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Tático(3)| Estratégico(3)
667 Escrever de forma rápida, correta e concisa sem perder nenhuma informação pertinente. Fazer memórias e atas de reuniões com precisão. (taquigrafia).DEPED-SH Técnicos Administrativos.PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoTécnicas, recursos e estrat. para desen.de pessoasTécnicas administrativas de secretariado.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEscrever de forma rápida, correta e concisa sem perder nenhuma informação pertinente. Fazer memórias e atas de reuniões com maior precisão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
668 Capacitar o servidor para garantir conhecimentos em ética e direitos humanos que permitam o atendimento adequado ao público interno e externoGADIR-CT, UTFPR-CT TAS PR (20). Total:20Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoÉtica e direitos humanos na gestão públicaANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEntendimento e aplicação efetiva da legislação em vigor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
669 Realizar a fiscalização de Contratos Administrativos DIREC-LD; DEOFI-LD; ASPLAD-LD; DESEG-LDTÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO; Fiscais e Gestores de Contratos AdministrativosPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoGestão Pública - Fiscalização de Contratos AdministrativosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na fiscalização de contratos administrativos da UTFPR-LDPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
670 aprimorar a gestão operacional, tática e estratégica da Direção. DIREC-CP TA, Docentes PR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoAdministração Pública/ Cultura/ Extensão/ Estágio/ Empreendedorismo/ entre outras.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãoMelhoria na atuação dos servidores da DIREC Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
671 Procedimentos Administrativos Disciplinares e Direito Administrativo Disciplinar - novo sistema e-PAD da CGU - Tramitação obrigatóriaASLEG; CORREDORIA Técnicos AdministrativosPR (152). Total:152Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoProcesso Administrativo DisciplinarENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosAnálise, orientação e controle dos processos administrativos disciplinares/sindicâncias que sejam objeto de impugnação judicial.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
672 Atualização ou aprimoramento em relação a técnicas de auditoria e controles internos AUDIN Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoAuditoria APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
673 Atualização ou aprimoramento em relação a Transparência, Controle e Participação AUDIN Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoTransparência APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
674 Melhorar o desempenho nas tratativas de processos correcionais GADIR-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO E DOCENTESPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoProcessos correcionais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
675 Analisar, criar e gerir documentos digitais e principalmente capacitar os servidores com conhecimentos a respeito do diploma digital.DERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoSaber legislação, manuseio e condutas dos servidores sobre o temaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesEsclarecer as dúvidas sobre os novos procedimentos implantados - Adequar-se à Portarias MEC nº 360 -18 de maio de 2022 e MEC nº 554, de 11 de março de 2019.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
676 Aprimorar os conhecimentos na área do Direito, para atuação em Comissões apuratórias, como PAD, PADD, Sindicâncias.DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTransparência, Controle e ParticipaçãoPAD, Sindicância APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
677 Conhecer e aplicar a NBR 5419 - SPDA DEPRO-AP Técnico em EletroeletrônicaPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosNBR 5419 APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização profissinal possibilitando a execução de laudos dos sistemas de SPDA do campus, além de auxiliar na confecção de projetos da área ou em sua conferencia para recebimentoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
678 Capacitação dos técnicos nas suas áreas de atividades. DIRGRAD / COEXP-FB Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosCapacitação dos técnicos nas suas áreas de atividadesAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPromover a atualiação/capacitação / reciclagem dos servidores do setor a fim de motivá-los à desempenharem suas funções de forma dinâmica, compartilhando com alunos e demias usuários dos laboratórios conhecimento que envolve o ambiente laboratorialPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
679 Dificuldade de interpretação e aplicação das regras de editais de processos seletivos dos discentes. DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosProcessos Seletivos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSatisfação do cliente interno e externoSatisfação do cliente interno e externo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
680 Gerenciamento de projetos civis e elétricos DEPRO-AP Engenheiros Civil; Técnico em EletroeletrônicaPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e Processosprojeto civil e elétrico APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosContratação de serviços que terão melhor controle de execução, mais aderência aos cronogramas previstos, e menos possibilidades de aditivos por inadequações de orçamentosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
681 Capacitar o servidor no desenvolvimento e análise de projetos de cidades inteligentes COEME-GP; COECI-GP; COINT-GP; COMIN-GPDocentes e TAs PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEngenharia Civil, Engenharia Elétrica e Engenharia da ComputaçãoAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar o servidor no desenvolvimento e análise de projetos de cidades inteligentesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
682 Conduzir Convênios DIREC-FB Docentes e técnicos administrativos PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosRecursos financeiros necessários para o desenvolvimento de projetos institucionais nas áreas do ensino, pesquisa e extensão.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRecursos financeiros necessários para o desenvolvimento de projetos institucionais nas áreas do ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
683 Obtenção de conhecimentos em Desenvolvimento Regional, com possibilidades e aplicação direta e impacto na Universidade.DIREC-FB Técnicos administrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosImplementar conhecimentos na área da EducaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementar conhecimentos na área da Educação. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
684 Análise e avaliação socioeconômica para uma maior precisão e evitar fraudes na implementação de editais de auxílio, cotas e outros programas.DEPED-SH Técnicos AdministrativosPR (15). Total:15Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosAdministração Pública. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoTrará mais segurança e confiabilidade ao processo de análise documental socioeconomica referente aos editais de Auxilio Estudantil, bem como a análise de renda de estudantes matriculados pelo SISU.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
685 Desenvolvimento de conhecimentos aplicados a área de Extensão Universitária. DIREXT Técnicos AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosExtensão Universitária AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMaior compreensão e divulgação do papel da Extensão Universitária, colaborando com a sociedade/comunidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
686  aprimorar o conhecimento na área de empreendedorismo, Capacitar o servidor para o desenvolvimento das suas funções relacionadas ao empreendedorismo.DIREC-CP TA, Docentes PR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEmpreendedorismo APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoOrientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existenteAprimorar a atuação do PROEM, incluíndo HT e IUT Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
687 Conhecimentos na área de estruturação, análise, gerenciamento e gestão de projetos. DEPED-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (85). Total:85Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosAdministração Publica. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorOs servidores estarão capacitados para elaboração, avaliação e gestão de projetos de projetos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
688 Conhecimento sobre métodos e ferramentas tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho e otimizem decisões.DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosFERRAMENTAS TECNOLÓGICASAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorEquipe mais produtiva Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
689 Possibilitar o aprendizado e o desenvolvimento de metodologias, técnicas e abordagens do empreendedorismo para incentivar e aperfeiçoar os processosDIREC-CP TA, Docentes PR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEmpreendedorismo APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoOrientar suas ações com base em desempenho, metas, resultados e seus impactos, construídos de forma aderente ao contexto organizacional e social existenteAprimorar a atuação da DIREC nos projetos relacionados a diretoria.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
690 Proporcionar melhorias na elaboração e realização de processos na organização DAGEE-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEstratégia, Projetos e ProcessosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na elaboração e realização de processos na organizaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
691 Estudos atuais sobre meio ambiente e sustentabilidade DIREC-PB TÉCNICO ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosMEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADEENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
692 Planejar, executar e monitorar um projeto COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosGestão de projetos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor públicoPlanejar, executar e supervisionar todas as etapas de um projeto Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
693 Implementação de um programa de pós-incubação DEPET-MD; CIENTECH-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosPrograma de pós-incubaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosProporcionar condições favoráveis para continuidade de desenvolvimento de empreendimentos graduados no sistema de incubaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
694 Estudos atuais sobre tecnologia e produção DIREC-PB Técnico-administrativosPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosTECNOLOGIA E PRODUÇÃOENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
695 Implementação de um programa específico de atração de startups DEPET-MD; CIENTECH-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosStartups CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasFavorecer a entrada de projetos e empreendimentos inovadores tanto em quantidade quanto em qualidadePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
696 Criação de condições para implementação de projetos estruturantes, além de capacitação voltada à redação DEPET-MD: CIENTECH-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosProjetos institucionais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasRedação clara em projetos estruturantes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
697 Estudos atuais sobre cultura e comunicação DIREC-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosCULTURA E COMUNICAÇÃOENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
698 Práticas para implementação de escritório de negócios DEPET-MD; CIENTECH-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosProjetos institucionais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasCriação de um escritório de negócios, favorável ao desenvolvimento das práticas de atração, prospecção e desenvolvimento de empreendimentos inovadoresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
699 Capacitação com novos software atuais. DIRPLAD / DESEG/DEPRO-FBTécnicos administrativos PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosMelhoria do desempenho dos trabalhos, agilidade e precisão dos produtos a serem elaboradosENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoMelhoria do desempenho dos trabalhos, agilidade e precisão dos produtos a serem elaboradosMelhoria do desempenho dos trabalhos, agilidade e precisão dos produtos a serem elaboradosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
700 Desenvolvimento de plano de negócios DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosPLANO DE NEGÓCIOS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
701 Conhecimentos sobre planejamento estratégico e planejamento governamental DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosPLANEJAMENTO ESTRATÉGICOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
702 Aprimorar conhecimentos e contribuir no desenvolvimento e aperfeiçoamento de gestores no Planejamento estratégico, otimização de processos e serviçosDIRPLAD-AP Técnico AdministrativoPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosPlanejamento estratégicoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria de desempenho e otimização de resultados visando o aperfeiçoamento contínuo das rotinas e processos. Capacitação adequada para o desenvolvimento de atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
703 Conhecimento científico em OKR (Objectives and Key Results) e KPI (Key Performance Indicator) DIREC-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosOKR (OBJECTIVES AND KEY RESULTSAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores processos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
704 Conhecimento sobre métodos e ferramentas tecnológicas capazes de facilitar o dia a dia de trabalho e otimizem decisõesDIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosOTIMIZAÇÃO DE DECISÕESAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalEquipe mais produtiva Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
705 Aplicar técnicas de elaboração de projetos de ensino e extensão, visando captação de recursos. DEBIB-AP Bibliotecário documentalista; Assistente em Administração; Técnico- AdministrativoPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEnsino e extensão APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAmpliar as formas e a qualidade dos produtos e serviços ofertadosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
706 Conhecimento científico em "Gestão Ágil / Metodologias Ágeis" DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosMETODOLOGIAS ÁGEISAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhores processos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
707 Atuar com Despesa e suas Peculiaridades com as devidas Classificações Orçamentárias - Abordagem da Nova Nota de Empenho no SIAFIWEBDEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosSIAFIWEB LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Idear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho nas atribuições de gestão Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
708 Análise e melhoria de processos administrativos DIRGEP; UTFPR; PROGRAD Gestores, Técnicos Administrativos e DocentesPR (55). Total:55Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosGerenciamento de projetos e processosENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoraria do desempenho da alta gestão no gerenciamento de processosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
709 Conhecimento aprimorado em empreendedorismo e gestão da inovação DAADM-PB/DAQUI-PB/DIREC-PBDocentes e Técnicos-administrativosPR (18). Total:18Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEMPREENDEDORISMOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMelhor formação e capacitação para atender os acadêmicos e desenvolver as pesquisas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
710 Procedimentos sobre Gestão, Governança Organizacional, Governança de TI, Gestão Estratégica e ProcessosDIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosGOVERNANÇA DE TI ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEquipe melhor qualificada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
711 Desenhar e projetar peças com design não paramétrico (orgânico) para aplicações médicas/veterinárias como por exemplo próteses, com auxílio de ScannerCOEME-GP; COMIN-GP Docentes e TAs PR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosEngenharia Mecânica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento de projetos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
712 Desenvolver ações e projetos inovadores de forma colaborativa e empática, tendo como foco o atendimento das reais necessidades dos usuários.SIASS Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosAtendimento ao usuário APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosInstrumentalizar a equipe do SIASS para o desenvolvimento de ações e projetos inovadores de forma colaborativa e empática, tendo como foco o atendimento das reais necessidades dos usuários.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
713 Secretaria de cursos de especialização DIRPPG / SECRETARIA STRICTO SENSU-FBTécnicos administrativos PR (43). Total:43Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosTécnicos capacitados a secretariar cursos de especialização, conforme exigência dos regulamentos da UTFPRAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTécnicos capacitados a secretariar cursos de especialização, conforme exigência dos regulamentos da UTFPRPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
714 Aprender a estabelecer estratégias e ações que otimizem o trabalho e que auxilie na identificação dos meios para atingir os objetivos da gestão.DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e Processosplanejamento de gestão CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
715 Utilização da Plataforma + Brasil DIRPLAD-PB/ASPLAD-PB/DEOFI-PB/DIREC-PBtécnicos administrativos  e técnicos-administrativos em cargo de gestãoPR (6). Total:6 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosPLATAFORMA +BRASIL APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosAprimoramento técnico e normativo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
716 Elaborar, gerencial e fiscalizar contratos com fato gerador DEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosContratos Públicos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesProcessos de compras e contratações mais céleres e sob a ótica da nova legislação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
717 Gerir processos administrativos DIREC-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosGestão de processos administrativosANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorOtimização de processos administrativos, aumentando a produtividade e reduzindo as falhasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
718 Elaboração de planilhas de formação de custo DEMAP-CP TA PR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstratégia, Projetos e ProcessosFinanceiro APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesProcessos de compras e contratações mais céleres e sob a ótica da nova legislação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
719 Descartar materiais corretamente DEBIB-MD Técnicos administrativosPR (6). Total:6 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCidadania Educação ambiental APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPromover conhecimento para descarte seletivo de materiais e resíduosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
720 Prestar atendimento efetivamente inclusivo DEBIB-MD Técnicos administrativosPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCidadania Educação Especial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no atendimento, oferta de atendimento humanizado.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
721 Aprimoramento e atualização de processos técnicos de certificação internacional da OMS de cidades amigáveis à pessoas idosas DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania CERTIFICAÇÃO INTERNACIONALAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosOtimização de recursos e tempo nos processos de execução .Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
722 Proporcionar ao servidor conhecimento específico e complementar na área de ciências sociais (cidadania) para utilização em melhorias nas atividades doUTFPR-PG E COGERH-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania Ciências sociais ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorCidadania Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
723 Prática de interpretação e tradução dos Tradutores e Intérpretes de Línguas de Sinais em diversos ambientes educacionaisASSAE; NAI Intérprete e tradutor de LIBRASPR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania Tradução e InterpretaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
724 Garantir conhecimentos em ética, educação e direitos humanos. DERAC-PB/DIREC-PB Técnicos AdministrativosPR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania DIREITOS HUMANOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoRealizar suas atividades profissionais de acordo com princípios e valores morais que norteiam o exercício da função pública, tais como responsabilidade, integridade, retidão, transparência e equidade na gestão da res publicaCapacitar dos envolvidos, garantindo uma visão holística do atendimento prestado.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
725 Tecnologias Assistivas para alunos com deficiência. ASSAE; NAI Técnicos Administrativos e DocentesPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania Tecnologias Assistivas CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
726 Proporcionar aos servidores a capacitação em conhecimentos para a elaboração de escrita científica COGERH-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoCidadania Escrita científica ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora nos ofícios encaminhados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
727 Aulas para estudantes cegos e com baixa visão no ensino remoto e presencial. ASSAE; NAI Técnicos Administrativos e DocentesPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoCidadania Aulas para estudantes cegos e com baixa visãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhoria da qualidade na execução das atividades desempenhadas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
728 Ampliar estratégias para atender demandas da comunidade DIREC-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCidadania DEMANDAS DA COMUNIDADEAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar impacto da universidade na comunidade. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
729 Entender o papel do Estado, do exercício da cidadania e as questões éticas, sociais e ambientais que subsidiam as políticas públicasSEBEN; DIRGEP Técnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCidadania Cidadania ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir cenários e traçar diretrizes estratégicas para a organização e para a sociedade, tendo por base as características históricas, o contexto e as tendências em âmbito local, regional, nacional e internacionalFormar profissionais com nítido entendimento do papel do Estado no Brasil, do exercício da cidadania e preocupado com as questões éticas, sociais e ambientais que subsidiarão as políticas públicas que impactam a sociedade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
730 Aprimorar capacidades já existentes em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades aCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCidadania Tema geral: Ciências Sociais AplicadasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
731 Aprimorar capacidades em relação ao atendimento dos usuários dos laboratórios, manuseio de equipamentos laboratoriais e nas atividades administrativasCOEXP-CM Servidores do cargo Técnico de laboratórioPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoCidadania Tema geral: Ciências HumanasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtendimento das demandas com equipe qualificada com foco na eficiência , contribuição técnica aprimorada nas atividades realizadas.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
732 Capacitar os servidores para atendimento ao público diverso, respeitando as questões culturais, religiosas de gênero e diversidade| Atendimento atualizado sobre tendências e cenários nacionais e internacionais da área de diversidade.| Desenvolver conhecimentos e habilidades para atuação na área de Estudo de Gênero e Diversidade.| Aprimoramento em  gestão escolar e temas correlatos à educação e diversidade, tais como tecnologias educacionais, enfrentamentos as violências diversa| Atendimento ao público diverso, respeitando as questões culturais, religiosas, de gênero, diversidade, relações étnico-raciais.| Implementar estratégias de ensino e de apoio a permanência do estudante que considerem a diversidade de formas de ser, aprender e se relacionar.| Capacitação em Educação e Diversidade OU Educação e Direitos Humanos OU Educação e Cultura| Geografia e Diversidade| Capacitação na área de Estudos de Gênero e DiversidadeDIRPPG-CT, UTFPR-CT| DEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-AP| DAMAT-CP| DEPED; NUAPE-CM| NUAPE-PB| UTFPR-LD| DIREC-TD| DIREC-TD| DIRGRAD / DAHUM-FBTA| Psicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.| Docentes| Assistente Social| Docentes e Técnicos-administrativos| DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| TÉCNICO ADMINISTRATIVO| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS| DocentePR (320). Total:320Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoCidadania Diversidade CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Estabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiança| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar os serviços prestados a sociedade| Atualização de conceitos e técnicas| Melhor desempenho acadêmico e formação social dos discentes| Acolhimento e atendimento aos estudantes e professores com maior qualidade e respeito a diversidade.| Melhoria na qualidade dos serviços prestados aos estudantes e servidores| Fortalecimento de uma cultura inclusiva e melhorar os indicadores de ingresso, permanência e conclusão nos cursos de graduação e pós-graduação| Melhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativas| Melhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações administrativas| Melhor desempenho do servidor.Precisa ser aprendido: Contínuo(7)| Emergente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Estratégico(4)
733 Utilização do suprimento de fundos - cartão corporativo DEOFI-GP; DESEG-GP; DEPRO-GPTécnicos em AdministraçãoPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Administração Pública - Orçamento e FinançasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMaior eficiência na utilização do suprimento de fundos. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
734 Analisar e gerenciar orçamento, finanças e retenção de tributos| Capacitar o servidor na área de Orçamento e Finanças, tendo em vista atuação nesta área específica| Orçamento Público| Capacitar os servidores para análise dos processos, sob o aspecto orçamentário, à luz do MCASP – Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público| Proporcionar ampliação do conhecimento e atualização sobre orçamento, receita e despesa pública, princípios orçamentários e finanças| Proporcionar ampliação do conhecimento e atualização sobre orçamento, receita e despesa pública, controle orçamentário e finanças. | Análise e Execução Orçamentária| PROCESSO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA. O CICLO DA LEI ORÇAMENTARIA ANUAL, DEPESAS E RECEITAS PUBLICAS, RESTOS A PAGAR. | CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS| Servidores que atuam no departamento orçamento, finanças e contabilidade. Proporcionar capacitação e atualização sobre orçamento, receita e despesa.| Conhecimento sobre orçamento público: Ações governamentais, emendas parlamentares, etc.DEMAP-CP, DEOFI-CP| DEOFI-MD| DIREC-TD| DICONT-CT| UTFPR-CT, DIRPLAD-CT| DIRPLAD-AP| DEOFI-AP| DEOFI-PB| DEOFI-PB| DEOFI-SH| DEOFI-GPTA| Téc. administrativo e contador| Técnicos administrativos| TAS| TAS| Técnico Administrativo| Técnico Administrativo| ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/CONTADOR/TECNICO EM CONTABILIDADE| ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/CONTADOR/TECNICO EM CONTABILIDADE| Técnicos Administrativos| Contador, Assistente em AdministraçãoPR (157). Total:157Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOrçamento e Finanças Orçamento público CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho nas atribuições de gestão|Planejar e otimizar a utilização dos recursos orçamentários e financeiros|Melhoria significativa no desenvolvimento dos processos e ações admInistrativas| Melhor desempenho na análise dos processos, sob o aspecto orçamentário, tornando-os mais céleres e transparentes| Acompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos dos programas de pós-graduação.| Melhoria de desempenho e otimização de resultados visando o aperfeiçoamento contínuo das rotinas e processos. Capacitação adequada para o desenvolvimento de atividades.| Aumentar o conhecimento sobre o Orçamento Público| Melhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..| Melhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..| Maior prudência e eficácia nos lançamentos contábeis da instituição.| Melhor entendimento do orçamento destinado a instituição.Precisa ser aprendido: Contínuo(10)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(8)| Tático(2)| Estratégico(1)
735 Análise e avaliação econômica de empresas DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Avaliação econômica AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor públicoMelhores processos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
736 Retenções tributárias DEOFI-GP Contador PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Administração Pública - Orçamento e FinançasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendido. Maior eficiência nos processos de pagamento da instituiçãoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
737 Operacionalizar EFD REINF/DCTF WEB DIROF Técnicos AdministrativosPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Operações em sistemas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosCeleridade na geração de informação para os gestores e outros usuários da informaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
738 Capacitação de Gestão e Retenções Tributárias DEOFI-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS; ADMINISTRADORPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Obrigações tributárias ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGerenciar as obrigações tributárias que são próprias dos tributos incidentes nas operações industriais, transações mercantis e prestações de serviços realizadas pelas diversas unidades, assim como proceder um acompanhamento orientacional do processo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
739 CAPACITAR NOVOS SERVIDORES EM Siafi Básico DEOFI-PB ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/TECNICO EM CONTABILIDADEPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças SIAFI BÁSICO ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
740 Gestão financeira, processos de compras, estabelecimento de um processo contabil para diretoria, foco no melhoria do acompanhamento dos ativos internoDIRGRAD-CP TA PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão Financeira e ContabilidadeAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoTomar decisões e gerenciar de forma competente e estratégica os atos da organizaçãomelhoria contínua dos processos de compras da DIRGRADPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
741 Aprimorar os conhecimentos em Contabilidade pública DEOFI-MD Contador PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Contabilidade Pública APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTer domínio teórico e prático da contabilidade do campus para execução dos trabalhosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
742 Operacionalização do EFD- REINF DEOFI-CM Contador/Administrador PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão contábil APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCumprimento das determinações do Governo Federal Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
743  Capacitar os servidores com conhecimentos para aplicação da "Gestão por Processos" na instituição. DEOFI-CT Docentes e TASPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão de Processos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhorar o desempenho na análise e execução dos processosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
744 Atualizar os conhecimento na área de pagamentos a fornecedores com retenção de tributos DEOFI-MD Técnico administrativoPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Tributos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosTer domínio quanto a retenção de tributos na fase de pagamento da despesaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
745 Capacitar servidores para a realização e gestão de compras públicas frente às legislações e normas atuais UTFPR-CT TAS PR (100). Total:100Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Orçamento em compras públicasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAcompanhar a execução orçamentária e financeira dos recursos dos programas de pós-graduaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
746 Capacitar o servidor para atuar na avaliação socioeconômica de projetos DEOFI-MD Técnico administrativo e contadorPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Projetos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar o servidor para atuar na avaliação socioeconômica de projetosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
747 Operacionalização da Plataforma +Brasil DEOFI-CM Contador/Administrador PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão orçamentária e financeiraAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCumprimento das determinações do Governo Federal Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
748 Capacitar os servidores em Gestão da Informação e documentação DIOFI-CT TAS PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão de documentos financeiros na gestão públicaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhorar o desempenho na análise e execução dos processosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
749 Capacitar os servidores em SEFIP e E-SOCIAL DICONT-CT TAS PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Contabilidade pública LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho na análise dos processos sob o aspecto orçamentário, tornando-os mais céleres e transparentesPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
750 Operacionalização do Tesouro Gerencial | Aprimorar o aprendizado no SIAFI e aperfeiçoar a geração dos relatórios no sistema Tesouro Gerencial| Funcionalidades do Tesouro Gerencial| Operar o Tesouro Gerencial| Capacitar os servidores para utilização das funções disponibilizada nos sistemas de Tesouro Gerencial| Gerenciar o tesouro e suas aplicações no serviço público federal| Tesouro Gerencial:Conhecimento para geração de relatórios propiciando maleabilidade na obtenção de inf. gerenciais da execução orçamentária e fInanc.DEOFI-CM | DIOFI-CT| DEOFI-PB| DIROF| DEOFI-AP| DEMAP-CP| DEOFI-DVContador/Administrador | TAS| ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO/CONTADOR/TECNICO EM CONTABILIDADE| Técnicos Administrativos| Técnico Administrativo| TA| TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS; ADMINISTRADORPR (20). Total:20Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão orçamentária e Tesouro GerencialCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAgilidade no levantamento de informações orçamentárias, contábeis e financeiras | Melhorar o desempenho na análise e execução dos processos| Melhoria dos processos atinentes ao Departamento Orçamentário e Financeiro..| Celeridade na geração de informação para os gestores e outros usuários da informação| Melhorar o uso dos sistemas governamentais| Gerenciar o orçamento de forma célere | Consolidar as informações em uma base única para otimizar a extração de relatórios gerenciais, permitindo o cruzamento de informações de dados provenientes dos lançamentos contábeis com dados originários de documentos contábeis.Precisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(6)| Estratégico(1)
751 Capacitar os servidores em suprimentos de fundos DIOFI-CT TAS PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Suprimento de fundos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho na análise e execução dos processosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
752 Analise detalhada do Balanço Contábil Público DEOFI-AP Contador PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Balanço Contábil PúblicoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualizar o conhecimento sobre Análise de Balanço Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
753 Atualizar conhecimentos em retenções tributárias DEOFI-LD Contadores PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOrçamento e Finanças Administração Pública - Orçamento e FinançasANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesRetenções tributárias realizadas de forma correta, com conhecimento técnico.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
754 Realizar a gestão contratual referente o Pagamento pelo Fato Gerador (PFG) DESEG-LD / DIRPLAD - LD Gestores de Contratos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Gestão Pública - Pagamento pelo Fato Gerador (PFG)ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesEntender melhor o processo de Pagamento pelo Fato Gerador, melhorando as formas de gerir e analisar as situações referentes ao tema.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
755 Análise e execução das Finanças Públicas DIRPLAD-AP; DEOFI-AP Técnico AdministrativoPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças finanças públicas APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualizar o conhecimento sobre Finanças Públicas Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
756 Aprimorar os conhecimentos, conhecer as funcionalidades e operar o Sistema de Concessão de Diárias e Passagens - SCDPDIOFI-CT TAS PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças SCDP APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho na análise e execução dos processos.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
757 Capacitar os servidores com conhecimentos e atualizações de normas jurídicas, normas técnicas e legislação tributária.DEOFI-AP Técnico AdministrativoPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOrçamento e Finanças Legislação tributária APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar desempenho nas Liquidações e lançamentos de Notas FiscaisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
758 Gerir Cartão Corporativo DEOFI-LD Contadores PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Administração Pública - Orçamento e FinançasANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesPossibilidade de ampliar o acesso ao sistema de Cartão Corporativo a outros Dptos/Servidores, eliminação de restrições contábeis com relação a esse itemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
759 Governança e auditoria governamental DIRPLAD-AP; DEOFI-AP Técnico AdministrativoPR (4). Total:4 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOrçamento e Finanças Governança e auditoria ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoMelhor desempenho e menos erros Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
760 Ampliar a capacidade de oratória e comunicação DIRGEP Técnicos AdministrativosPR (24). Total:24Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação e oratória APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEstabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiançaMelhorar a comunicação institucional Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
761 Melhorar e otimizar  os processos de comunicação  interna e endomarketing no campus entre instituição e servidores e instituição e alunos. UTFPR-SH TA e outros servidores que trabalhem com comunicação no câmpusPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação Institucionalcomunicação; APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhorar e otimizar  os processos de comunicação  interna e endomarketing no campus entre instituição e servidores e instituição e alunos .Fazer desde o planejamento, passando pela implantação, até a avaliação do plano de comunicação. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
762 Comunicação e expressão verbal e escrita. Comunicação e correspondência oficial. GADIR-GP; ASCOM-GP Assistente em administraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhora na comunicação e expressão interpessoal, redução de ruídos ou falhas de comunicação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
763 Desenvolver atividades de pesquisa/extensão na temática de ilustração e produção editorial DADIN-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalDesign APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho das atividades docentes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
764 Desenvolver habilidades comunicativas, interacionais e saber lidar, de forma mais específica, com métodos básicos de arquivamentoCOGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalRedação e arquivo APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasIdentificar como a linguagem e alguns de seus fenômenos são usados na comunicação e na interação com o outroPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
765 Edição de imagem e mídia digital. GADIR-GP; ASCOM-GP Assistente em administraçãoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação social APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o planejamento e a comunicação e divulgação de eventos e ações para que possam ser realizados de maneira mais célere, dinâmica e aSsertiva.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
766 Falta de habilidade no uso das ferramentas utilizads para produção de materiais de comunicação visual DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação visual APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSatisfação do cliente interno e externoSatisfação do cliente interno e externo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
767 Capacitação de servidores a fim de atualização na língua portuguesa, com impacto na comunicação interna e externaDIRPPG-CT, UTFPR-CT Docentes e TASPR (100). Total:100Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação interna e externaENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar a forma escrita da língua e seu registro adequado, para que estabeleça o entendimento comumPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
768 Redigir documentos oficiais e e-mails aos discentes de forma a respeitar as regras ortográficas vigentes. DERAC-PB TÉCNICO ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalDOCUMENTOS OFICIAISAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaComunicação assertiva com discentes , docentes e comunidade externa, evitando retrabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
769 Desenvolver habilidades e conhecer os recursos para a produção e redação de documentos oficiais (atas, ofícios, relatórios, pareceres entre outros)COGETI-AP; GADIR-AP Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da Informação; Técnicos- AdministrativosPR (8). Total:8 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação InstitucionalRedação Oficial APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantir a clareza das comunicações do órgão. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
770 Organização de eventos COGERH-MD Técnicos administrativosPR (8). Total:8 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação InstitucionalEventos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasContribuir para a disseminação de conhecimento Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
771 Capacitar servidores para organização de Eventos Institucionais GADIR-AP Técnico AdministrativoPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalEventos Institucionais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEficiência na organização dos eventos institucionais (Presencial e/ou remoto)Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
772 Considerando que os servidores que atuam como cerimonialistas não têm formação na área, e dada a complexidade do tema, é necessário capacitá-los.| Atualização em conhecimentos sobre cerimonial| Capacitar os servidores na área de cerimonial e eventos para executar os eventos promovidos pela direção e orientar os demais setores| Cerimonial e Eventos| Capacitação em Cerimonial, Protocolo e Organização de Eventos Públicos | Melhorar o desempenho das atividades relacionadas aos protocolos de eventos oficiais| Capacitação em cerimonial, protocolo e organização de eventos públicosASCEV-SH| GADIR-CP| DIRGE-FB| GADIR-GP; ASCOM-GP| UTFPR-CP| GADIR-LD| ASCOM-CTTécnicos Administrativos que atuam na Assessoria de Cerimonial e Eventos| TA| Docentes e técnicos administrativos| Assistente em administração| TA| TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO| TASPR (35). Total:35Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalCerimonial, Protocolo e Organização de EventosCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externas| Colaborar e cooperar em atividades desenvolvidas coletivamente para atingir metas compartilhadas| Construir narrativas que representem e legitimem a atuação da organização| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacidade de organizar e conduzir eventos conforme a legislação brasileira e normativas da UTFPR.| Melhoria nos processos evolutivos, melhoria nos cerimoniais.| Melhor planejamento orientação e execução dos eventos realizados no campus| Melhorar o planejamento e a organização dos eventos do campus, propiciando mais confiança à todos para desempenhar as atividades envolvidas e contornar situações e imprevistos que por ventura ocorrem.| Capacidade de planejar, entender a logística e otimizar a organização de eventos| Melhora na qualidade dos serviços prestados| Melhoria na execução das atividades de cerimonial para apresentação de eventos institucionaisPrecisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(2)| Estratégico(1)
773 Aprimorar o processo de comunicação do setor DEOFI-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalAdministração Pública - Comunicação InstitucionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria da comunicação interdepartamental, intradepartamental, e no atendimento aos usuários e demais servidoresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
774 Proporcionar aos servidores conhecimento sobre uma língua estrangeira (inglês). UTFPR-SH Todos os servidoresPR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoNão Listou. A organização terá profissionais capacitados para receber alunos de outros países, promovendo a sua internacionalização.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
775 Capacitar e aperfeiçoar os servidores para edição e elaboração de materiais digitais e audiovisuais de divulgação.ASCOM-CT, UTFPR-CT TAS PR (25). Total:25Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalGestão de e-mail coorporativo, institucional, broadcastAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na redação e formatação do conteúdo para BroadcastPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
776 Capacitar servidores para elaboração e redação de notícias, matérias e publicações eletrônicas referentes à instituição para comunicação.ASCOM-CT, UTFPR-CT TAS PR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalGestão de redes sociais, gestão de e-mail coorporativo. Copywriting.ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria na técnica de escrita utilizada para manter o leitor interessado em textos institucionais.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
777 Capacitação Elaboração de Documentos Oficiais e Técnicos DIREC-MD Técnico Administrativo, Docentes e BolsistasPR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalDocumentação institucionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasElaboração de documentação mais eficiente Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
778 Comunicação em mídias sociais e gerenciamento de redes sociais. DEBIB-PB/ ASCOM-PB Técnicos-AdministrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalMídias sociais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosInteratividade com o publico e maior visibilidade dos serviços.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
779 Ampliar conhecimentos em diferentes níveis na área de Tecnologia da Informação e Comunicação para ambiente corporativosASCOM-CT, UTFPR-CT TAS PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalGestão de TV institucionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no gerenciamento do sistema de TV disponível na Sede CentroPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
780 Capacitar servidores com aprofundamento sobre comunicação intercultural e comunicação internacional DERINT-CT TAS PR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação InstitucionalCooperação internacionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar os projetos desenvolvidos com vistas à interculturalidade e internacionalizaçãoPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
781 Definição de um catálogo de serviços e articulação com parceiros prestadores de serviços ao Cientech CIENTECH-MD Técnico Administrativo e DocentesPR (5). Total:5 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoComunicação InstitucionalCatálogo de serviços APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasPossuir acordos pré-definidos que beneficiem as ações executadas pelo Cientech junto aos próprios parceiros e aos empreendimentos residentes ou graduadosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
782 Garantir conhecimentos em ética e direitos humanos que permitam o atendimento adequado ao público interno e externo da UTFPRASCOM-CT. UTFPR-CT TAS PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalEndomarketing ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento na comunicação com os servidores e comunidadePrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
783 Redação de documentos oficiais GADIR-MD Técnicos administrativosPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalDocumentos oficiais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasComunicação clara, objetiva e coesa Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
784 Aprimoramento do conhecimento em comunicação, marketing, design gráfico e fotografia institucional; ASCOM-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalMARKETING APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhorar as estratégias de comunicação e marketing da instituição.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
785 Desenvolver habilidades para servidor realizar ações de divulgação nas redes sociais DIREC-MD Técnico Administrativo PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação institucionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosDivulgar com mais precisão e atratividade as oportunidades de estágio e emprego.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
786 Aperfeiçoar os conhecimentos de design gráfico para criação de materiais de comunicação e divulgação institucionalAATA-CT, ASCOM-CT TAS PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação InstitucionalFerramentas audiovisuaisENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadoseficiência no trabalho e nos resultados no uso,  Determinar, na composição de recursos humanos, quem são os possíveis stakeholders que possuam habilidades naturais e sejam inovadores com personalidade criativa.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
787 Utilizar Comunicação Pública e Comunicação de Governo DIRPPG-LD Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
788 "Proporcionar conhecimentos para o desenvolvimento de marketing institucional e digital" DIRGE-FB Docentes e técnicos administrativosPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação Institucional"Proporcionar conhecimentos para o desenvolvimento de marketing institucional e digital"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosServidores mais capacitados na área de comunicação. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
789 Capacitar o servidor nas áreas de linguagem e comunicação DIRPPG-CT, UTFPR-CT TAS PR (100). Total:100Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalLinguagem e comunicação na gestão públicaENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimorar a forma escrita da língua e seu registro adequado, para que estabeleça o entendimento comum.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
790 Capacitação para melhoria das tarefas associadas à área ASCOM-TD Técnico AdministrativoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalDoutorado: LETRAS ou LITERATURACRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoAprimoramento aprofundado sobre novas formas de condução dos trabalhos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
791 Desenvolver habilidades linguísticas e aprimorar práticas na área didática para transmissão de conhecimento COGERH-LD; DIREC-LD TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasAtender ao processo de internacionalização pelo qual a Instituição vem passando e aprimorar práticas na área didática para transmissão de conhecimentoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
792 Aprimorar continuamente a comunicação  na pesquisa, ensino e extensão para oferecer serviços inovadores SEBLIC-MD;DEBIB-MD Técnicos Administrativos em EducaçãoPR (9). Total:9 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação institucionalANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAmpliação do vocabulário, utilizando-se de linguagem clara e objetiva, desenvolvendo práticas e comportamentos que promovam o seu desenvolvimento pessoal e profissional, visando o seu aperfeiçoamento no ambiente de trabalho.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
793 Comunicação/interação com alunos, visitantes e comitivas estrangeiras, bem como a criação/recebimento de documentos, em virtude de atividades de interDIRGRAD-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalAdministração pública (comunicação institucional/atendimento ao público) APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosqualidade no atendimento com vistas a internacionalização das atividades de graduação. Estando o servidor apto a receber visitantes e alunos estrangeiros, acompanhar comitivas e produção de conteúdos em lingual inglesa. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
794 Aperfeiçoar e desenvolver as habilidades de comunicação verbal com a comunidade acadêmica DERAC-LD Assistentes em AdministraçãoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalApresentação em público e palestrasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasDivulgação dos assuntos relacionados ao trabalho do setor.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
795 Melhorar a comunicação; expressar-se com clareza; conhecer a comunicação não verbal DIRGRAD-GP; SELIB-GP Assistente AdministrativoPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação de alta performanceENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasCompreensão correta da mensagem que o interlocutor deseja passar.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
796 Marketing Institucional e digital DIREC-PB, DIRPPG-PB Técnico-administrativos e docentesPR (21). Total:21Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalMarketing Institucional CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMaior Divulgação das ações da diretoria. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
797 Competências de comunicação, pitch DIREC-PB Técnico-administrativos e docentesPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalCOMPETÊNCIAS DE COMUNICAÇÃOAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasMelhores procedimentos Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
798 Proporcionar a capacitação para os servidores na área de comunicação e marketing ASCOM-CT TAS PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoComunicação Institucionalcapacitação em ferramentas e utilização de equipamentos audiovisuaisENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEficiência no trabalho e nos resultados de uso Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
799 Elaborar pedidos, saber criticar, mudar a opinião DIRGRAD-GP; SELIB-GP Assistente AdministrativoPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação assertiva ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorredução da ansiedade e o estresse, já que você consegue lidar melhor com a sua comunicaçãoPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Tático 
800 Desenvolvimento de conhecimentos com relação à Comuicação, desenvolvimento de estratégias de Marketing e ferramentas de redes sociaisASCOM-CP Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalComunicação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEscutar, indagar e expressar conceitos e ideias nos momentos apropriados e de forma efetiva, garantindo uma dinâmica produtiva das interações internas e externasMelhoria nos processos evolutivos; Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
801 Aprimorar métodos de divulgação em mídias sociais ASCOM-AP Técnico AdministrativoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação Institucionalmídias sociais APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior visibilidade da instituição em mídias sociais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
802 Capacitar servidores para melhor desempenharem as atividades relacionadas a comunicação e marketing ASCOM-AP Técnico AdministrativoPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação Institucional comunicação e marketingAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCriação de estratégias para aproximar comunidade e instituiçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
803 Organização de eventos. ASCOM-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoComunicação InstitucionalEVENTOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhorar a assessoria de eventos internos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
804 Desenvolver atividades de ensino e pesquisa com enfâse na internacionalização DAENQ-PG DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoEngenharia APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização dos conhecimentos; Contribuir, através do compartilhamento do conhecimento, na formação do engenheiro Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
805 Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Ferramentas Específicas de Backup. COGETI-SH Técnicos e Analistas de TIPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoCiência da informação. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacidade de implantação de sistemas de backup, diminuindo as chances de perda de dados nos sistemas implantados no campus.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
806 Capacitação na área de de Gestão Escolar DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoCapacitação na área de de Gestão EscolarANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
807 Aprimorar conhecimentos na busca de fontes alternativas de energia para sistemas robóticos DAELN-CT Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do Conhecimentorobótica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProfissional atualizado, melhor nível acadêmico Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
808 Ampliar os conhecimentos acerca da nova sistemática e os procedimentos para o atendimento aos usuários trazidos pela Lei nº 13.460/2017DERAC-CM; COGERH-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (10). Total:10Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestão da Informação e do Conhecimento"Tema geral: Administração Pública Recorte de interesse: Gestão da Informação"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
809 Os servidores do Derac devem conferir e autenticar documentos mesmo sem ter sido oferecido treinamento para talDERAC-TD Técnico-administrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoTécnicas para conferir e autenticar documentos;Arquivo e organização de documentos;Gerenciamento de documentos.ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProcessos e práticas mais eficientes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
810 Adequar os procedimentos de acordo com a legislação vigente DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoGestão Acadêmica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSatisfação do cliente interno e externoSatisfação do cliente interno e externo Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
811 Criar estratégias voltadas a gestão do conhecimento, e melhor uso da informação DEBIB-MD servidores do DEBIBPR (6). Total:6 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoTreinamento APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreensão ampla e integrativa no campo da inovação;Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
812 Gestão de planilhas de controle de dados e cálculos COGERH-TD, DIREC-TD Técnicos Administrativos em AdministraçãoPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoExcel Avançado APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAgilidade e melhor controle de dados e procedimentos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
813 Ampliação do conhecimento e qualificação profissional em relação à gestão da informação e do conhecimento EPROC; AUDIN; DIRPRO; ASCONTTécnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoGestão da informação e do conhecimentoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoProspectar cenários para além do futuro imediatoOtimização, racionalização e qualificação para o desempenho das atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
814 Ferramentas (SISPEQ, Scival, WOS, Stela) e indicadores bibliométricos DIRPPG-PB Docentes PR (50). Total:50Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoFerramentas de pesquisaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMaior eficiência e objetividade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
815 Ampliar conhecimentos em Tecnologia educacional para atividades docentes DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoTecnologias educacionaisAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
816 Design Universal EDUTFPR Técnicos AdministrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoDesign CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdentificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor públicoMelhor desempenho e resultado Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
817 Ampliar e implantar métodos de Gestão do conhecimento nos processos do setor DIRPPG-LD Bibliotecária; Técnico Administrativo em EducaçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoGestão do ConhecimentoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
818 Capacitação para elaboração documentos oficiais, atos normativos, relatórios, pareceres e textos oficiais inerentes ao nosso trabalho no setor públicoASGRAD-TD Técnico-administrativoPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoAdministração pública/ Gestão públicaENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosServidores preparados para redigir textos oficiais. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
819 Capacitar servidores no uso de sistemas de apoio à tomada de decisões com abordagens envolvendo técnicas de "machine learning".DAELN-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoCiência da informação, planejamento urbanoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria no uso de dados para o planejamento público e privado, por meio de técnicas de inteligência artificial e ciência de dados, entre outrosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
820 Ampliar os conhecimentos na área de Ciência da Informação DEBIB-LD Bibliotecário PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoGestão e Administração de BibliotecasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMelhora no desempenho das atividades realizadas Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
821 Ampliar, atualizar e aperfeiçoar os servidores nos conhecimentos de software de gerenciamento do acervo DEBIB-LD Bibliotecário PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoSoftware de Gerenciamento do Acervo PergamumAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuáriosMelhorar o desempenho e a habilidade das atividades realizadasPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
822 Aperfeiçoar e aprofundar conhecimentos relacionados à Ciência da Informação DIRPPG-LD Bibliotecária; Técnico Administrativo em EducaçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoGestão do ConhecimentoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora na qualidade dos serviços prestados Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
823 uso do software de gestão do acervo de bibliotecas. DEBIB-PB BIBLIOTECÁRIOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoACERVO SW BIBLIOTECASENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoAprimoramento técnico Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
824 Desenvolver rotinas administrativas que envolvam autenticações e Reconhecimentos de Firmas DERAC-CM Administrador/assistente em administraçãoPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoGestão da Informação e do ConhecimentoRecorte de interesse: Gestão da Informação"ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do departamento.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
825 Minimizar os impactos que maus hábitos podem causar no meio ambiente. UTFPR-SH Todos os servidores.PR (85). Total:85Ajudar a melhorar este trabalhoPolítica de Meio Ambienteciência política. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalhoGarantir ao máximo o reaproveitamento e reciclagem, bem como reduzir a produção dos rejeitos – que são os materiais que não apresentam viabilidade técnica e econômica para serem recicladosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
826 É necessário capacitar servidores na área ambiental voltada à sustentabilidade, de forma que seja difundido na administração pública.UTFPR-SH Técnico AdministrativoPR (3). Total:3 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolítica de Meio AmbientePolítica de meio ambiente.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor aplicação da Política Nacional do Meio Ambiente, difundindo o conhecimento sobre recursos naturais e sustentabilidade entre os servidores, de modo a contribuir para a correta utilização dos recursos naturais e educação ambiental.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
827 Instrumentalizar os servidores nas discussões atuais em cultura, história e sociedade NUAPE-CT; DEPED-CT Docentes e Técnicos AdministrativosPR (19). Total:19Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoPolíticas Sociais Ciência Política CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento da instituição enquanto Universidade. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
828 Ampliar conhecimentos em ciências sociais DALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Sociais Ciência política APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
829 Proporcionar a análise das relações entre feminismo e trabalho DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Sociais Ciência Política CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendido- Proporcionar a melhoria do desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
830 Conhecer e analisar as Tecnologias Corporais de Resistência DAFCH-CT Docentes PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Sociais Ciência Política CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaAlcançar melhor desempenho acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
831 Proporcionar conhecimentos em Economia Solidária e a Tecnologia Social DAFCH-CT Docentes e Técnicos AdministrativosPR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoPolíticas Sociais Ciência Política APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoMelhor desempenho profissional e acadêmico e promoção da cidadaniaAlcançar melhor desempenho profissional e acadêmico e promoção da cidadaniaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
832 Planejamento e avaliação de projetos, programas e políticas sociais. DEPED; NUAPE-CM Assistente SocialPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoPolíticas Sociais Tema geral: gestão de políticas sociaisAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEquipe com competencias para criar e gerir projetos, programas e políticas educacionais.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
833 Elaborar projetos pedagógicos de curso inovadores na proposição coletiva de soluções para os desafios atuais no âmbito dos cursos de graduação.DIRGRAD-LD, DEPED-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOAjudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitar servidores na temática do currículo de modo a integrar os saberes pedagógicos e saberes científicos a fim de que sejam considerados o que enCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConstruir uma cultura da aprendizagem na universidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
834 Capacitação na área de Escrita Criativa, Roteiro e Multipĺataformas DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência Capacitação na área de Escrita Criativa, Roteiro e MultipĺataformasANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do  servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
835 Ampliar conhecimentos estratégicos na utilização das TICs. DAGRO-PB DOCENTES PR (32). Total:32Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência TICs CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas, produção de material institucional, desenvolvimento de projetos de extensão e de pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
836 Capacitação na área de Educação no Ensino Superior e/ou Pedagogia Universitária DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitação na área de Educação no Ensino Superior e/ou Pedagogia UniversitáriaANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do  servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
837 Analisar de fatores psicológicos, sociais, históricos e culturais que incidem sobre o processo de ensinar e aprenderDIRGRAD-LD, DEPED-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Saberes relacionadas aos fatores psicológicos, sociais, históricos e culturais que incidem sobre o processo de ensinar e aprender.ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConstruir uma cultura da aprendizagem na universidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
838 Conhecer e entender as normas legais relacionadas à Educação Superior. DIRGRAD / GADDRAD-FB Técnicos Administrativos e Docentes PR (100). Total:100Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho.ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRealização dos procedimentos com mais acerto e embasamento legal.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
839 Aprimorar e aplicar conhecimentos e reflexões sobre temáticas na área de humanidades DEPED-CT Docentes e TASPR (8). Total:8 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Educação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRefletir, analisar, criar soluções para educação inclusiva Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
840 Aprimorar conhecimentos na área de Educação. DIRGRAD / DAHUM-FB Docentes e técnicos-administrativos PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Aprimorar conhecimentos na área de Educação.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho do Técnico na área de tradução e interpretação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
841 Obtenção de conhecimentos na área de educação DIREC-FB Docentes e técnicos administrativosPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Implementar conhecimentos na área da EducaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementar conhecimentos na área da Educação. Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Tático 
842 Implementar a política de educação especial para desenvolver o Atendimento Educacional Especializado de forma eficiente e e adequada à realidade.DIRGRAD-LD, NUENS-LD, NUAPE-LD, NAI-LDDOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitar para o atendimento às demandas de inclusão de alunos com deficiência, transtorno do espectro autista e/ou altas habilidades.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhorar os indicadores de ingresso, permanência e conclusão nos cursos de graduação e pós-graduação, no que diz respeito ao público-alvo da educação especial.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
843 Métodos e técnicas de avaliação. DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência TÉCNICAS DE AVALIAÇÃOAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
844 Portfólios de formação inicial para licenciandos. DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência LICENCIANDOS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
845 BNCprofe e as implicações dos currículos nas graduações DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência CURRÍCULOS NAS GRADUAÇÕESANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
846 competências e habilidades da BNCC e implicações para a formação inicial de docentes de Língua Portuguesa e de Língua Inglesa.DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência HABILIDADES DA BNCCANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
847 Ampliar conhecimentos nas temáticas de Educação UTFPR Técnicos Administrativos e DocentesPR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Educação e Educação SuperiorENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosMais qualificação e produtividade ao executar as atividades.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
848 Proporcionar aos servidores aprimoramento nos temas de Fundamentos da Educação DEPED-CT Docentes e TASPR (4). Total:4 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Fundamentos em educaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosRefletir, analisar, criar soluções para educação inclusiva.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
849 Produzir Conhecimento, a nível de pós-doutorado, nas áreas de administração ou engenharia de produção DAPRO-MD Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Pós-graduação AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
850 Melhorar a metodologia de pesquisa utilizando revisão sistemática. DAADM-PB DOCENTES PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência SISTEMÁTICA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosUma melhor formação discente, uma melhor interação docente-discente, uma melhor consecução dos objetivos estratégicos de formação da UTFPR e do MECPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
851 Instrumentalizar os servidores nas discussões atuais em cultura, história e sociedade NUAPE-CT DEPED-CT Docentes e TASPR (19). Total:19Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência Educação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento da instituição enquanto universidade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
852 Capacitar para a cooperação em projetos de pesquisa, ensino e/ou extensão interinstitucionais. DAHUM-PB DOCENTES PR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência INTERINSTITUCIONAIS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
853 novos processos de Estágio Supervisionado das licenciaturas. DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência ESTÁGIO SUPERVISIONADOANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
854 Proporcionar aos servidores aprimoramento nas áreas relacionadas ao Planejamento e Currículo DEPED Docentes e TASPR (4). Total:4 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Docência: planejamento e currículoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosrefletir, analisar, criar soluções para educação inclusiva Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
855 Capacitar para extensão universitária Melhoria na qualidade dos serviços prestados aos estudantes e servidores/ Melhorar o trabalho em equipe e o clima organizacionalDocentes PR (35). Total:35Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência EXTENSÃO APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasMelhoria dos processos de ensino-aprendizagem através de projetos de extensão-
856 Melhorar a execução de bibliometria para a escrita de artigos científicos DAADM-PB DOCENTES PR (12). Total:12Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência BIBLIOMETRIA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEstabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiançaUma melhor elaboração bibliométrica contribui para melhorar a argumentação escrita de artigos científicos e projetos de pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
857 Orientar os alunos a respeito do mercado de trabalho e campos de estágio na região. DEPED-SH Docentes PR (51). Total:51Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Educação; APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorOs estudantes terão mais segurança ao ingressar no campo de estágio, uma vez que o docente saberá orientá-lo de maneira assertiva e apropriada.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
858 Elaborar planos de ensinos e currículos alinhados e coerentes com os objetivos de formação pretendidos pelos cursosDIRGRAD-LD, DEPED-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Instrumentalizar docentes para elaboração de plano de ensino, construção de currículo, matriz curricular, design de cursos e disciplinas e organizaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConstruir uma cultura da aprendizagem na universidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
859 Usar as Tecnologias de Informação e Comunicação como ferramentas potenciais para o aprimoramento dos processos de aprendizagem.DIRGRAD-LD; DEPED-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitar servidores com conhecimento técnico-pedagógico para o ensino mediado por TICs.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConstruir uma cultura da aprendizagem na universidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
860 Conhecimento aprimorado em programação html, PHP e Power BI DAADM-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência HTML CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosEstas tecnologias podem proporcionar novas formas de aplicação das teorias e promover interdisciplinaridade em atividades de aplicação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
861 Ampliar os conhecimentos em metodologias de ensino DAGRO-PB/DAINF-PB Docentes PR (36). Total:36Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência METODOLOGIAS DE ENSINOENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosOferta de disciplinas/cursos e produção de material institucionalPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
862 Capacitação na área de Metodologia do Ensino Superior DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitação na área de Metodologia do Ensino SuperiorCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
863 Escrita acadêmica para produção/publicação científica qualificada PPGEPS - PB Docentes PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência produção acadêmica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicasmelhoria de produção científica Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
864 Capacitar os servidores em Tecnologias Assistivas como ferramentas de apoio ao ensino e aprendizado. DIRGRAD-LD; DEPED-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência Capacitar os servidores em Tecnologias Digitais AssistivasAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar os indicadores de ingresso, permanência e conclusão nos cursos de graduação e pós-graduação, no que diz respeito ao público-alvo da educação especial, bem como instigar o fomento de mais pesquisas e inovação na área.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
865 Atualização e ampliação de conhecimentos na abordagem da Clínica da Atividade para intervenções pedagógicasDEPED-PB PEDAGOGA PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência INTERVENÇÕES PEDAGÓGICASCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaMelhoria do processo de ensino e aprendizagem com intervenções pedagógicas junto aos docentes e discentes do campusPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
866 Ampliar conhecimentos na área de educação, ensino e áreas correlatas em diferentes níveis técnico-científicas.GADIR-CT, UTFPR-CT Docentes e TASPR (50). Total:50Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Educação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o desempenho no processo de ensino aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
867  Procedimentos para tratamento dos Recursos Educacionais Abertos produzidos na instituição| Conhecimento aprimorado em: Recursos Educacionais Digitais.| Desenvolvimento de recursos educacionais para o ensino EAD| Ampliar conhecimentos para a produção de Recursos Educacionais Abertos|  Procedimentos para tratamento dos Recursos Educacionais Abertos produzidos na instituição| Conhecimento aprimorado em: Recursos Educacionais Digitais.| Desenvolvimento de recursos educacionais para o ensino EADDEBIB-PB| DALET-PB| DIRPPG-FB| COTED-CT; DALEM-CT| DEBIB-PB| DALET-PB| DIRPPG-FBBIBLIOTECÁRIOS| DOCENTES| Docentes e técnicos administrativos| Docentes e Técnicos Administrativos| BIBLIOTECÁRIOS| DOCENTES| Docentes e técnicos administrativosPR (160). Total:160Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Recursos Educacionais CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico| Formação continuada e qualidade de ensino.| Servidores capacitados a criar materiais para cursos EAD| Auxiliar nas produções acadêmicas, dando orientações de metodologia para produção de REAs. Também engloba na produção interna pela equipe, de REAs para alimentar e divulgar nosso repositório institucional para a comunidade interna e externa.| Aprimoramento técnico| Formação continuada e qualidade de ensino.| Servidores capacitados a criar materiais para cursos EADPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
868 Capacitar o servidor em gestão de instituições de ensino GADIR-CT, UTFPR-CT TAS PR (25). Total:25Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência Administração educacionalCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos processos de administração em ambiente educacionalPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Estratégico 
869 Ampliação de conhecimentos em Educação Híbrida DEPED-PB Técnicos AdministrativosPR (3). Total:3 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência EDUCAÇÃO HÍBRIDA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria do processo de ensino e aprendizagem Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
870 Escrita cientíca em Língua Francesa DIRPPG-PG DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Francês APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFormar recursos humanos de alta qualidade, voltados à pesquisa, docência e extensão, a fim de promover desenvolvimento tecnológico, inovação e sustentabilidade em nível nacional e internacional na área de ensino de ciência e tecnologiaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
871 elaboração de planos de ensino e de aula a partir das novas metodologias de ensino e aprendizagem em diálogo com o currículo por competências.DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência CURRÍCULO POR COMPETÊNCIASCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualidade de ensino e formação continuada. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
872 Aprimorar o conhecimento de conteúdos educacionais para colaboração na Curricularização da Extensão. DIREC-AP Técnico administrativo e docentesPR (7). Total:7 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor entendimento sobre o tema estudado, compartilhamento de informações mais precisas à equipe e repasse ao usuário final.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
873 Conhecimentos sobre como promover a certificação nas disciplinas certificadoras. DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência CERTIFICAÇÃO. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento profissional e qualidade de ensino Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
874 Criar ações voltadas à melhoraria da qualidade dos processos de ensinar e aprender; inspirar e sistematizar inovações; favorecer ações coletivas.NUENS-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Capacitar servidores para o desenvolvimento de uma Assessoria Pedagógica no âmbito da Universidade.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosConstruir uma cultura da aprendizagem na universidade.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
875 Ampliar conhecimentos e produção científica na área de Química, envolvendo a Química dos Materiais; Participação em congressos, simpósios, etc.DAQUI-MD Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Ensino/pesquisa/extensãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
876 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Educação. DAMAT-CP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Ensino APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoDesenvolver conceitos e ideias com clarezaMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
877 Capacitar os servidores na temática de aprendizagem autorregulada visando a orientação de estudantes COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GPDocentes e TAs PR (30). Total:30Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência Educação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorCapacitar os servidores na temática de aprendizagem autorregulada visando a orientação de estudantes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
878 Ampliar conhecimentos e produção científica na área de Química Analítica; Participação em congressos, simpósios e workshops na área.DAQUI-MD Docentes PR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Ensino/pesquisa/extensãoANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
879 Aplicar novas metodologias de aprendizagem em curso de Engenharia. DAELN-CM Docente PR (14). Total:14Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Tema geral: Eduacação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosProfissional mais qualificado para atuação em ensino de graduação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
880 Capacitar servidores para utilização de ferramentas tecnológicas e gerenciamento de ambientes virtuais de aprendizagemDEPED-CT, DAEST-CT, COTED-CTDocentes e TASPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência ambientes virtuais de aprendizagemAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCom o treinamento específico, a equipe poderá dar um auxílio mais intensificado e efetivo às demandas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
881 Conhecimento de sistemas, relações humanas e gestão de pessoas DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência RELAÇÕES HUMANAS ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorQualidade nas relações interpessoais Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
882 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de educação. DAFIS-CM; DAMAT-CM; DAQUI-CM;DOCENTES PR (45). Total:45Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Tema geral: Educação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAperfeiçoar e contribuir com as atividades práticas do dia a dia no ensino, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
883 Capacitar servidores sobre a política de ensino superior nacional e internacional relacionadas ao currículo. COEME-GP; COECI-GP; COMIN-GPDocentes e TAs PR (20). Total:20Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEducação e Docência Engenharia Mecânica e Engenharia CivilAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFoco nos resultados para os cidadãos (transversal), Outras não especificadasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
884 Metodologias de ensino de língua portuguesa, inglesa e literatura DALET-PB DOCENTES PR (24). Total:24Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência LÍNGUA PORTUGUESA CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorQualidade de ensino e formação continuada Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
885 Instrumentalizar os servidores nas discussões atuais em cultura, história e sociedade NUAPE-CT, DEPED-CT Docentes e TASPR (19). Total:19Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoEducação e Docência cultura, história e sociedadeCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento da instituição enquanto Universidade Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
886 Ampliar conhecimentos e produção científica na área de Química; Participação da Reunião Anual da Sociedade Brasileira de QuímicaDAQUI-MD Docentes PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Produção científica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
887 Identificar as barreiras de acessibilidade, e intervir sobre elas no sentido de minimizá-las ou eliminá-las; adotar atitudes anticapacitistas.UTFPR-LD DOCENTES E TÉCNICO ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃOPR (200). Total:200Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Inclusão e educação de pessoas com deficiênciaCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorFortalecimento de uma cultura inclusiva Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
888 Ampliar conhecimentos e estabelecer parcerias internacionais na área de Química, envolvendo o tema Química Verde; Missão de estudos internacionalDAQUI-MD;PPGTAMB-MD Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoEducação e Docência Cooperação internacionalAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos indicadores de produção científica institucionais, melhoria do ensino / pesquisa e aperfeiçoamento de docentes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
889 Formação em doutorado DIRGRAD / DAHUM-FB Docente PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEducação e Docência Capacitar servidor na área de Estudos de Gênero e Diversidade; Capacitar servidor na área de Estudos da Agricultura Familiar.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho do servidor Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
890 Capacitação para uso de tecnologias mais recentes COTSI - TD DOCENTES PR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia da Informação.Ensino de tecnologias de Virtualização de recursos;Ensino de tecnologias para identificação e prevenção de invasão de softwares.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
891 Falta de domínio no uso de linguagens de programação no ensino da matemática COMAT-TD Docente PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.Linguagem de programaçãoENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento de novas metodologias de ensino para a matemáticaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
892 Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos básicos e avançados de softwares (editores de texto, planilhas, apresentações e outros equivalentes)| Capacitação para utilizar os recursos mais recentes da tecnologia| Capacitação para utilizar os recursos mais recentes da tecnologia| Capacitação para uso de recursos mais recentes da tecnologia | Capacitação para uso de recursos mais recentes da tecnologia| Capacitação para uso de recursos mais recentes das metodologiasSEBLIC-MD;DERAC-MD;DEBIB-MD| COTSI - TD| COTSI - TD| COTSI - TD| COTSI-TD| COTSI-TDTécnicos Administrativos em Educação| Docentes| docentes| docentes| docentes| DOCENTESPR (38). Total:38Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia da Informação.Tecnologia da InformaçãoCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAmpliar domínio de ferramentas de TICs no cotidiano do serviço público| Qualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.| Qualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.| Qualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.| Qualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.| Qualificação e Atualização do corpo docente do curso de TSI.Precisa ser aprendido: Contínuo(5)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(6)
893 Ampliar conhecimentos para a obtenção e utilização do conhecimento em tecnologia voltada às áreas de linguagem e de comunicaçãoDALEM-CT Docentes PR (25). Total:25Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.Ciência da Informação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho profissional e melhor formação dos nossos acadêmicosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
894 Implantar cultura DevOps, Entrega Contínua, Computação em Nuvem, Containers e Orquestradores, Ansible, Infraestrutra como Código, virtualização (...)| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| Implantar cultura DevOps, Entrega Contínua, Computação em Nuvem, Containers e Orquestradores, Ansible, Infraestrutra como Código, virtualização (...)| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineri| As demandas de máquinas virtuais para ensino e pesquisa têm aumentado nos últimos tempos e a utilização de ferramentas de provisionamento e conteineriDIREDE| COGETI-TD| COGETI-TD| COGETI-TD| DIREDE| COGETI-TD| COGETI-TD| COGETI-TD| COGETI-TDTécnicos Administrativos| Técnico Administrativo em Educação| Técnicos Administrativos em Educação| Técnicos Administrativos em Educação| Técnicos Administrativos| Técnico Administrativo em Educação| Técnico Administrativo em Educação| Técnicos Administrativos em Educação| Técnicos Administrativos em EducaçãoPR (50). Total:50Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia da Informação.DevOps CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar os servidores na área de Infraestutura de TI em cultura DevOps, Entrega Contínua, Computação em Nuvem, Containers e Orquestradores, Ansible, Infraestrutra como Código entre outras tecnologias emergentes).| Processos e práticas mais eficientes| Criar e orquestrar uma infraestrutura de containers em cluster.| Criar e orquestrar uma infraestrutura de containers com Kubernetes.| Capacitar os servidores na área de Infraestutura de TI em cultura DevOps, Entrega Contínua, Computação em Nuvem, Containers e Orquestradores, Ansible, Infraestrutra como Código entre outras tecnologias emergentes).| Processos e práticas mais eficientes| Processos e práticas mais eficientes| Criar e orquestrar uma infraestrutura de containers em cluster.| Criar e orquestrar uma infraestrutura de containers com Kubernetes.Precisa ser aprendido: Contínuo(1)| Consequente(3)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
895 Hardening em Linux| Atualização de conhecimento em Sistemas Operacionais e Aplicações (Linux, MacOS, Windows e Office).COGETI-PG| DIMSUP TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| Técnicos AdministrativosPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Linux CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoSuperar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor da COGETI na administração de servidor Linux para proteger suas redes, mitigar riscos e executar atividades corretivas preparando sua infraestrutura de servidores Linux para resistir a determinadas tentativas de ataques ou violação| Capacitar os servidores da área de Manutenção e Suporte ao Usuário em relação à Sistemas Operacionais e Aplicações (Linux, Windows e Office).Precisa ser aprendido: Contínuo(1)| Consequente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(2)
896 JAVA - Fundamentos| JAVA - Interfaces Gráficas e Banco de Dados COGETI-PG| COGETI-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| TECNICOS ADMINISTRATIVOS TIPR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Java CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor da COGETI com a Linguagem de Programação Java, suas características e funcionamento| Capacitar servidor da COGETI com o desenvolvimento de sistemas e aplicações modernas, que façam uso de recursos visuais gráficos (janelas, botões, campos para entrada de dados, etc.), capazes também de acessar e manipular grandes volumes de dados armPrecisa ser aprendido: Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Tático(1)
897 Ferramentas Tecnológicas - Miro DIRPPG-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Miro: uma ferramenta gratuita para trabalhar colaborativamenteAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosIntroduzir a melhora contínua do trabalho, aprender continuamente com novas ferramentasPrecisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
898 Capacitação em cursos ou disciplinas (diretos e/ou corelatos) em softwares. DEBIB-CM Bibliotecário / Técnico AdministrativoPR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.Tema geral: Informática APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCompreender, aperfeiçoar e contribuir com as atividades do setor.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
899 Tecnologias educacionais COGETI-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia da Informação.EDUCACIONAIS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contextoMelhoria contínua dos Processos e Infraestrutura de Tecnologia da Informação.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
900 Desenvolver atividades na área de transferência tecnológica, envolvendo processos de empreendedorismo, pesquisa aplicada, projetos tecnológicos e ext.DACOM-MD Servidores em geralPR (18). Total:18Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.Ciência da Computação, Tecnologia da Informação, Administração de Empresas, InovaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento de pesquisa aplicada junto ao CIENTECH, envolvendo discentes e docentes com o ecossistema regional de inovaçãoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
901 Orientar e propor a condução administrativa (gestão e governança) dos trabalhos da TI; COGETI-PB TÉCNICO-ADMINISTRATIVOSPR (5). Total:5 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.TI ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGovernança de TI Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
902 Atualização de técnicas profissionais e rotinas adm. na área de gestão de midias sociais, criação de conteúdo, diagramação, CI, biblioteconomia, documDEBIB-CM Bibliotecário / Técnico AdministrativoPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Recorte de interesse: Mídias SociaisAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar e melhorar a qualidade da promoção da biblioteca junto à comunidade acadêmica.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
903 Virtualização de Servidores COGETI-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS TIPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Servidor APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor da COGETI no desenvolvimento no conhecimento de soluções de virtualização de servidores, a elaboração de um projeto de virtualização e a realização do diagnóstico dos servidoresPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
904 Capacitar o servidor para gerenciar ambientes de TI, utilizando ferramentas de gerência de configurações: Puppet, Chef e Ansible.COGETI-SH Técnicos e Analistas de TIPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Ciência da informação. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMaior eficiência nos serviços de automação de processos como provisionamento, gerenciamento de configurações, implantação de aplicações, nos os diversos ambientes de ensino, pesquisa e extensão do campus.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
905 Ferramentas Tecnológicas - Miro DERAC-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOSPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Miro: uma ferramenta gratuita para trabalhar colaborativamenteAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosIntroduzir a melhora contínua do trabalho, aprender continuamente com novas ferramentasPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
906 Gerenciamento de Serviços de TI COGETI-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS TIPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Gerenciamento de Serviços de TIAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor da COGETI na formação prática e estratégica de profissionais de áreas relacionadas ao gerenciamento de serviços de TIPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
907 Desenvolver programas básicos e/ou avançados em Shell Scripts, Python, C, C++ e demais códigos de programação para área de infraestruturaDIREDE Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Programação APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesCapacitar os servidores da área de Infraestrutura de TI em relação à programação (Shell Scripts, Python, C, C++ etc.).Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
908 Gestão de Serviços para Help Desk e Service Desk DIMSUP Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Suporte APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosCapacitar o servidor na gestão e atendimento aos usuários com excelênciaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
909 Gestão de tecnologias emergentes na área de video, webconference e transmissão online de eventos. DIMSUP Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Gestão de tecnologias APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosCapacitar o servidor na utilização de tecnologias para transmissão onlinePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
910 Aprimorar conhecimento em validação e autenticação de documentos com assinatura digital. SEGEA-AP; DERAC-AP Técnicos Administrativos e Técnicos em Assuntos EducacionaisPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoTecnologia da Informação.certificação digital APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora no atendimento ao cidadão, celeridade na análise de documentosPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
911 Atualização de conhecimento em Montagens, Manutenção e Configuração de computadores. DIMSUP Técnicos AdministrativosPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Manutenção de computadoresAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosCapacitar os servidores da área de Manutenção e Suporte ao Usuário em relação à Montagem, Manutenção e Configuração de computadores.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
912 Atualização em relação ao uso dos bancos de dados utilizados nas bibliotecas da instituição. DEBIB-PB BIBLIOTECÁRIOS E ASSISTENTE ADMINISTRATIVOPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.BANCO DE DADOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento técnico Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
913 Teste de Invasão de Aplicações Web COGETI-PG TECNICOS ADMINISTRATIVOS TIPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Teste de Invasão de Aplicações WebAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidor da COGETI no tratamento de testes de invasão de aplicações web, as quais, atualmente, são um dos principais alvos de ataque, devido à presença massiva nos mais diversos ambientesPrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
914 Conhecimento em tecnologias emergentes nas áreas de redes de computadores, desenvolviment de software, manutenção de computadores e suporte ao usuário| Os softwares utilizados para monitoramento dos equipamentos de rede do câmpus são Zabbix e Grafana, necessitando de atualização.| IPv6 Básico| Gerência de Redes de Computadores| Segurança de Redes e Sistemas| Tecnologias de Redes sem Fio| Capacitar o servidor com conhecimentos e habilidades específicas na área de Gestão e segurança de redes de computadores e telecomunicações.| Capacitar os servidores com os princípios da comunicação sem fio, com os diversos tipos e padrões de redes sem fio (Wi-Fi).| Capacitar servidor para a administração de redes LAN e WAN na implantação de suporte ao protocolo IPv6 nas redes de suas organizações.| Atualizar o conhecimento do servidor na área de Infraestrutura de Redes| Aplicar as recentes tecnologias em segurança de redes (Pentest, Hardening, NG Firewalls, WAF, IPS etc.).| Implantar e gerenciar redes IPV6 e Roteamento IPV6.| Implantar e operar tecnologias emergentes  na área de Redes de ComputadoresCOGETI-CP| COGETI-TD| COGETI-PG| COGETI-PG| COGETI-PG| COGETI-PG| COGETI-SH| COGETI-SH| COGETI-SH| DIPSIS| DIREDE| DIREDE| DIREDEAnalistas de TI, Técnicos em TI e Técnicos em Laboratório de TI.| Técnicos Administrativos em Educação| TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| TECNICOS ADMINISTRATIVOS TI| Técnicos e Analistas de TI| Técnicos e Analistas de TI| Técnicos e Analistas de TI| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (41). Total:41Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Redes de computadores CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorias nos processos evolutivos;- Melhorias dos serviços de tecnologia da informação;- Melhoria no atendimento aos usuários;Melhorias no sistema de telefonia, implementação de mais funcionalidades na central e melhorias de segurança.| Capacitar servidor da COGETI na administração de redes LAN e WAN na implantação de suporte ao protocolo IPv6 nas redes de suas organizações.| Capacitar servidor da COGETI para a análise das necessidades, gestão da estrutura e utilização das principais ferramentas do mercado na área de gerência de redes| Capacitar servidor da COGETI sobre perímetros de segurança, através da implementação de uma solução completa de proteção de redes, utilizando técnicas como firewall, IDS, IPS e VPN.| Capacitar servidor da COGETI com os princípios da comunicação sem fio, com os diversos tipos e padrões de redes sem fio (Wi-Fi, Bluetooth), bem como suas aplicações no contexto das redes de comunicação| "Maior eficiências nos processos e políticas de controle de acesso e tráfego na rede, visando diminuir o risco de ataques, acesso não autorizado e perda de dados.| Melhorar o entendimento das diversas tecnologias envolvidas na infraestrutura de rede sem fio do campus.| Capacidade de implantação do protocolo IPv6 nas redes do campus.| Capacitar o servidor na área de Infraestrutura de Redes| Capacitar os servidores da área de Infraestutura de TI em relação à segurança de redes e serviços de TI (Pentest, Hardening, Firewalls, entre outras tecnologias emergentes.).| Capacitar os servidores da área de Infraestrutura de TI em relação à área de redes (IPV6, Roteamento etc.).| Capacitar os servidores da área de Infraestrutura de TI para a obtenção e utilização do conhecimento em tecnologias voltadas à área de Redes de Computadores.Precisa ser aprendido: Contínuo(8)| Consequente(5)| Resultado Organizacional: Operacional(12)| Estratégico(1)
915 Conhecimentos teóricos e Técnicos na área da Informática, Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs)| Utilizar de ferramentas (TICs) em nível avançado| Contratação de serviços e equipamentos de TI/TIC, conforme a IN de compras e demais normativos correlatos ao tema| Segurança em Tecnologia da Informação, segurança de uma rede de computadores: detecção de intrusão, coleta de evidências, como auditar uma rede.| Resolução de problemas de Tecnologia da Informação| Capacitar servidores na área de Ciência da Informação e Tecnologia da Informação| Proporcionar ao servidores conhecimentos de Segurança em Tecnologia da Informação, capacitar sobre os diferentes aspectos relacionados à segurança.| Proporcionar aos servidores formação em tecnologias digitais da comunicação e Informação aplicadas â educaçãoGADIR-MD| SEGEA-MD| COGETI-PB| COGETI-PB| COGETI-PB/DIMASU-PB| COGETI-AP| COGETI-SH| DEPED-CT, DAELN-CTTécnicos administrativos| Técnico Administrativo em Educação| TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS| TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS| TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS| Técnico de Tecnologia da Informação; Analista de Tecnologia da Informação| Técnicos e Analistas de TI| Docentes e TASPR (32). Total:32Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTecnologia da Informação.TI/ TIC CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIntegrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Construir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contexto| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria nas habilidades técnicas | Melhoria no processo de informação, comunicação e produção| Plano de Atualização de TI| Aprimoramento de Segurança de TI| Melhoria contínua dos Processos e Infraestrutura de Tecnologia da Informação.| Melhorar o conhecimento da equipe para lidar com novas tecnologias| "Maior eficiências nos processos e políticas de controle de acesso e tráfego na rede, visando diminuir o risco de ataques, acesso não autorizado e perda de dados.| Maior possibilidade de assessoria e planejamento de metodologias de ensino ativo e EADPrecisa ser aprendido: Contínuo(8)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Tático(2)| Estratégico(1)
916 Gerenciamento de tabelas do banco de dados, manipulação, manutenção e consultas em banco de dados MySQL| Capacitação voltada a gestão, manipulação e consultas em banco de dados MySQL, utilizando dos sistemas locais da UTFPR.| Atualizar os conhecimentos do servidor na área de Banco de Dados com Inteligência ArtificialCOGETI-PB| COGETI-SH| DIPSISTÉCNICO-ADMINISTRATIVOS| Técnicos e Analistas de TI| Técnicos AdministrativosPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoTecnologia da Informação.Banco de dados CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento em MYSQL (banco de dados)| Otimização dos sistemas de banco de dados, garantir a integridade, monitoramento e aprimoramento dos sistemas de banco existentes no campus.| Capacitar o servidor na área de Banco de Dados com Inteligência ArtificialPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)
917 Desenvolvimento de Aplicações em Nuvem e Frameworks Web| Aprimorar conhecimentos na área de tecnologia/computação para desenvolvimento de aplicativos de dispositivos móveis e aplicações no contexto de ensino| Desenvolvimento de websites | Atualização de conhecimentos do servidor na área de Desenvolvimento de Sistemas com Banco de Dados| Atualização de conhecimentos dos servidores na área de Desenvolvimento de Sistemas WebCOENC-AP| COECI-AP| PPGEPS - PB| DIPSIS| DIPSISDocentes| Docentes| Docentes e Técnico administrativo| Técnicos Administrativos| Técnicos AdministrativosPR (24). Total:24Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoTecnologia da Informação.Desenvolvimento de SistemasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Integrar as tecnologias digitais com: os modelos de gestão; os processos de tomada de decisão e geração de produtos e serviços; e os meios de comunicação interna, externa e de relacionamento com usuários| Superar o desempenho padrão, apresentando soluções alinhadas ao cumprimento de metas e ao alcance dos objetivos estratégicos das organizações públicas| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosPossibilidade de ofertar o conteúdo da capacitação em disciplina de graduação e/ou curso de especialização.| Desenvolvimento de softwares educacionais e institucionais, contemplando a inserção da tecnologia digital no ambiente acadêmico.| melhor comunicação com o público atendido| Capacitar o servidor na área de Desenvolvimento de Sistemas com Banco de Dados| Capacitar os servidores na área de Desenvolvimento de Sistemas WebPrecisa ser aprendido: Contínuo(3)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(4)| Tático(1)
918 conhecimentos aprimorados na área de Inteligência Artificial/Ciência de Dados| Desenvolver atividades de Pesquisa em Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina (Machine Learning) em aplicações emergentes| Atualização de conhecimento na área de Inteligência Artificial.DAINF-PB/DAADM-PB| DAELT-CT| COCIC-SH.DOCENTES| Docentes| Professor do Magistério SuperiorPR (7). Total:7 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAnálise e Ciência de DadosInteligência Artificial CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosO conhecimento obtido será transferido aos alunos nas disciplinas correspondentes da novas grades dos cursos de graduação, assim como compartilhado com a comunidade via cursos de extensão e/ou especialização, e no desenvolvimento de pesquisas.| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente e na pesquisa científica.| Melhorar o desempenho na pesquisa, extensão e no ensino.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(2)| Estratégico(1)
919 Atualização no desenvolvimento de atividades ligadas aos sistemas de informação, banco de dados e busca de novas tecnologias para biblioteca| Atualmente os docentes da área profissionalizante do curso, possuem diversas atribuições administrativas e de ensino.| Aperfeiçoar os conhecimentos na área de banco de dados não relacionais.| Proporcionar aos servidores conhecimento sobre governança de dados de TI e gerenciamento de serviços de TIDEBIB-CP| COENC-TD| DAINF-PB| COGETI-SHTA, Bibliotecário| DOCENTES| DOCENTES| Técnicos e Analistas de TIPR (11). Total:11Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoAnálise e Ciência de DadosBanco de dados CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosFoco na estratificação de dados junto a produtividade acadêmica do Campus e da Universidade| Atualização e ampliação do conhecimento na área de pesquisa possibilitando o desenvolvimento de projetos científicos e produção de material e artigos na área de computação/ ciência de dados.  | Os conhecimentos serão utilizados e transferidos nas disciplinas de banco de dados e atenderão a nova grade dos cursos do DAINF.| Maior eficiência na gestão e segurança da informação, melhoria na comunicação interna.Precisa ser aprendido: Contínuo(4)| Resultado Organizacional: Operacional(4)
920 Aperfeiçoamento em produção agropecuária COEXP-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Produção Agropecuária APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhorar a produtividade das áreas agrícolas e pecuárias da fazenda experimentalPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
921 Aperfeiçoamento em agricultura de precisão COEXP-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Agricultura de precisão APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAplicar novas técnicas de produção e assim propiciar maior aprendizado a comunidade acadêmica, além de proporcionar aumento de produtividade agrícolaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
922 Aplicar técnicas de escrita na redação de artigos científicos DAHUM-AP Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Metodologia de pesquisaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
923 Proporcionar a melhora da qualidade de vida dos servidores através de cursos e ações voltadas para tal, contribuindo diretamente no desempenho das atiDIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Relações Comunitárias e Qualidade de VidaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe formação sobre qualidade de vidaQualidade de vida para os servidores e consequente melhora no ambiente de trabalhoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
924 Capacitar os servidores quanto à gestão de documentos, proporcionando a melhora na organização documental e desempenho dos processos administrativos.DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Gestão de documentos APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe formação para gerir documentos institucionaisMelhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
925 Desenvolver atividade a nível de capapacitação nos sistemas acadêmicos e sistemas de processos DAMEC-MD Docente PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Administração Publica APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho na execução dos processos acadêmicos e gestoresPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
926 "Capacitar servidores sobre aplicação das leis/documentos internacionais, validade de documentos, Línguas estrangeiras e tradução de documentos.DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Leis/documentos internacionais, Línguas estrangeiras e tradução de documentos.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe conhecimento para atuar em situações que envolvem Leis/documentos internacionais, Línguas estrangeiras e tradução de documentos.Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
927 Aplicar o método Machine Learning DAMAT-AP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOutro - não especificado Inteligência Artificial, reconhecimento de padrões.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAbertura de nova linha de pesquisa; Criação de sistemas inteligentes em determinadas áreas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
928 Desenvolvimento do Trabalho COGERH-DV Assistente em AdministraçãoPR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Desenvolvimento das interações que constituem o ambiente de trabalhoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoIntegrar relações no ambiente de trabalho.Desenvolvimento do trabalho em equipe. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
929 Aprimorar os conhecimentos nas áreas de Design, Design e projeto de Moda e demais áreas relacionadas CODEM-AP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOutro - não especificado Design e artes APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagem.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
930 Aprimorar os conhecimentos relativos a extensão, inovação e empreendedorismo, de modo a contribuir para a melhoria das atividades desempenhadas DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Extensão, Empreendedorismo e InovaçãoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe conhecimento atualizada em Extensão, Empreendedorismo e Inovação.Melhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
931 Aprender e aprimorar o conhecimento em linguagens de programação para utilização no ensino e no contexto organizacionalCOELT-AP Docentes PR (15). Total:15Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Linguagens de programação (Python, etc)APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAtualização do conteúdo com o que se aplica no mercado de trabalhoPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
932 Capacitar servidores sobre procedimentos de contratação e execução financeira da FUNTEF DIREC-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (6). Total:6 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Fundação de Apoio à UTFPR -FUNTEFAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoContribuir com ampliação e melhoria da relação com a FUNTEFMelhoria nos serviços prestados, na organização dos processos e agilidade dos trâmitesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
933 Desenvolvimento de materiais sustentáveis para aplicação têxtil COENT-AP Docentes PR (7). Total:7 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Química/têxtil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesaprofundamento  nos conhecimentos científicos, melhoria em orientação de alunos e o desenvolvimento de projetos que possam financiar não só a  própria pesquisa, mas também do grupo em que os servidores estão inseridos. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
934 Aperfeiçoamento nas áreas de Ciência da Computação e Engenharia de Software COENS-DV DOCENTES PR (5). Total:5 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Ciência da Computação/Engenharia de SoftwareAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho nas funções diárias Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
935 Conservar e restaurar documentos institucionais DISAU-CT TAS PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Conservação e restauração de documentosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o cuidado e conservação dos documentos institucionais.Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Operacional 
936 Aplicar conhecimentos da área de restauração em acervos que sofrem envelhecimento natural DEBIB-AP Técnicos- Administrativos; Assistente em AdministraçãoPR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Conservação e Restauração de documentoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar a qualidade dos acervos públicos, melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
937 Capacitação em Tecnologia de Bioprocessos DAQUI-PB DOCENTES PR (3). Total:3 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado TECNOLOGIA DE BIOPROCESSOSAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosApromimoramente em técnicas e procedimentos atualização na área para docência, pesquisa e extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
938 Aprimorar conhecimentos sobre comunicação e metodologias colaborativas de trabalho no contexto organizacionalNUAPE-AP; NAI-AP Psicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Intercâmbio técnico-administrativoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhorar o atendimento do setor, a partir da troca de experiências com outras instituiçõesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
939 Gerenciamento de redes, sistemas operacionais, segurança e desenvolvimento COGETI-DV Assistente de tecnologia da informação; Técnico de tecnologia da informaçãoPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Gerenciamento de redes, sistemas operacionais, segurança e desenvolvimentoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGerenciamento de redes, sistemas operacionais, segurança e desenvolvimentoMelhoria na qualidade dos serviços prestados pela COGETI-DV, otimizando a performance da rede de computadores, segurança e manutenção de sistemas.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
940 Aprimorar conhecimento na disciplina nova sobre TDIC, design e mídia digitais para adequação do curso às novas diretrizes do conselho nacional.COBIO-SH Professor do Magistério SuperiorPR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Não especificado. CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino aprendizagem e impacto positivo na formação discente.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
941 Aprimorar os conhecimentos sobre a vinculação entre corpo feminino, vestuário e design de interiores em periódicos brasileiros dos anos 1970DADIN-CT Docentes PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Design AVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhorar o desempenho de suas atividades docentes Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
942 Gerenciar os laboratórios de acordo com as Boas Práticas de Laboratório DAALM-MD Docentes e técnicos de laboratóriosPR (15). Total:15Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Boas Práticas de LaboratórioAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
943 Aperfeiçoamento em produção agropecuária sustentavel COEXP-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOSPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Produção sustentável APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorProporcionar uma produção agropecuária sustentável dentro da fazenda experimental, sem agredir o meio ambiente e fazendo o reaproveitamento de recursosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
944 Ampliar o conhecimento sobre a legislação relacionada a inventário de material permanente e utilizar de forma eficaz metodologia de melhores práticasDEMAP-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Organização Institucional referente ao Patrimônio e AlmoxarifadoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosImplementação eficiente do Sistema Integrado de Administração de Serviços quanto aos bens permanentes e de consumo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
945 Ampliar conhecimento em Qualidade de vida no trabalho UTFPR-DV TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E DOCENTESPR (150). Total:150Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Qualidade de vida no trabalhoAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhoria dos relacionamentos no ambiente de trabalho, qualidade de vida e reflexos em melhor serviços prestadosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
946 Aprimorar o conhecimento em diferentes linguagens de programação e ambientes de programação para utilização no ensino e no contexto organizacionalDAMAT-AP Docentes PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Linguagens de programação e ambientes de programação (Phyton, MatLab, R) LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAbertura de nova linha de pesquisa e desenvolvimento da pesquisa na área.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
947 Aprimoramento no gerenciamento de resíduos de laboratório e controle de estoque COLIQ-AP Técnico de Laboratório/ÁreaPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Meio ambiente: gerenciamento de produtos químico e resíduosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosOs conhecimentos e experiências adquiridas serão aplicados no dia-a-dia no trabalho visando a orientação dos servidores e da comunidade acadêmica.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
948 Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de gov. pública, desenvolvimento, planejamento, políticas púb., adm., informatica, inteligência emocionalDIRPPG-DV TÉCNICO ADMINISTRATIVOPR (3). Total:3 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Aperfeiçoamento de conhecimentos nas áreas de governança pública, desenvolvimento, planejamento, políticas públicas, administração, informatica, intelAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPromover desenvolvimento para melhorar o atendimento na InstituiçãoMelhoria nos serviços prestados Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
949 Aprimorar conhecimentos sobre elaboração, gerenciamento e avaliação de projetos  e processos nos contextos de ensino e organizacionalDEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-A Psicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Gestão de processos e projetosANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesOtimizar a gestão dos projetos e processos do setor. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
950 Aprimorar os conhecimentos na área de Design, Design e projeto de Moda e demais áreas relacionadas. CODEM-AP Docentes PR (7). Total:7 Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalhoOutro - não especificado Design e Artes APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho no processo de ensino-aprendizagemPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
951 Levantamento sistemático de bibliografia de relevância DIRPPG / PPGEA-FB Docentes PR (14). Total:14Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional valorizando o capital humano e promovendo umaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhores publicações Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
952 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Gestão Ambiental COENT-AP Técnico de Laboratório /áreaPR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Gestão ambiental CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesAmpliar o conhecimento sobre o descarte correto de resíduos sólidos  visando contribuir com ações de descarte dos resíduos produzidos pelos laboratórios de ensino e pesquisa da UTFPR (Apucarana)Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
953 Capacitação em Análise de Dados químicos DAQUI-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado DADOS QUÍMICOS APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAprimoramento em análise de dados. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
954 Gerir documentos Eletrônicos em conformidade com melhores práticas nacionais e internacionais SEGEA-AP; DERAC-AP Técnicos Administrativos e Técnicos em Assuntos EducacionaisPR (4). Total:4 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado validação de documentos eletrônicosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora no atendimento ao cidadão, celeridade na análise de documentos.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 
955 Aplicação com aprofundamento do normativo ABNT COELT-AP Docentes PR (15). Total:15Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Normas Técnicas- estudo dirigido de normas ABNTAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosGarantia de cumprimento pleno da missão acadêmica da UTFPRPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
956 Atendimento ao público em gera de acordo com acessibilidade nas diversas áreas: arquitetônica, pedagógica, atitudinal, nas comunicações e informações.DEPED-AP; NUAPE-AP; NAI-APPsicóloga, pedagoga, assistente social, intérprete de Libras, técnicos administrativos e em enfermagem e docentes.PR (10). Total:10Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Acessibilidade, Inclusão e Educação EspecialAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosAtendimento de qualidade e igualitário a comunidade interna e externa à UTFPR, campus Apucarana. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
957 Utilização aprofundada de práticas de Secretarias Executivas e Acadêmicas SEGEA-AP; DERAC-AP Técnicos Administrativos e Técnicos em Assuntos EducacionaisPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Secretarias Executivas e AcadêmicaAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora no atendimento ao cidadão, celeridade na análise de documentosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
958 Brigada de incêndio. Capacitar os servidores para atuarem em ações de prevenção e de evacuação das edificações em casos de incêndios e outros acidenteUTFPR-SH Técnicos Administrativos e DocentesPR (90). Total:90Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoOutro - não especificado Segurança no trabalho. APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoNão especificado. Brigada de incêndio capacitada para agir, proporcionado maior segurança aos usuários.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
959 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática ambiental a partir do desenvolvimento de novas tecnologias avançadas para o tratamento COEBB-DV DOCENTE PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoOutro - não especificado Engenharias II; Química; Ciências ambientais; Catálise; Fotocatálise.CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoVisão sistêmica (transversal); Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (liderança)Propiciar melhora da formação docente. Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
960 Utilização aprofundada de práticas de verificação da conferência e autenticação, veracidade e legalidade dos documentos nacionais e estrangeirosSEGEA-AP; DERAC-AP Técnicos Administrativos e Técnicos em Assuntos EducacionaisPR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoOutro - não especificado Documentos estrangeirosAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhora no atendimento ao cidadão, celeridade na análise de documentos.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
961 Uso de ferramentas estatísticas para validação de métodos analíticos e planejamento experimental. COBIO/COAGR Técnico de laboratórioPR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoProbabilidade Probabilidade e Estatística.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA organização poderá atuar em atividades que envolvam prestação de serviço a comunidade interna e externa, com resultados estatísticos aplicados as análises realizadas. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
962 Ampliar os conhecimentos na área de plantas alimentícias não convencionais DAGRO-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoBotânica Aplicada ALIMENTÍCIAS CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínuaOferta de cursos/disciplinas/projetos e produção de material institucional.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
963 Uso de ferramentas estatísticas para validação de métodos analíticos e planejamento experimental. LABIQ-SH Membros do LABIQPR (10). Total:10Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEstatística Química e estatística. ENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCrescimento e desenvolvimento profissional voltados a melhoria contínua na prestação de serviço de análises laboratoriais, de forma a racionalizar e ampliar o alcance dos investimentos institucionais em infraestrutura. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
964 Aperfeiçoamento em Fitopatologia COAGR-DV DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoFisiologia Geral FITOPATOLOGIA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoDesenvolver e aperfeiçoar conceitos da área para aplicar no ensinoAperfeiçoamento profissional e do ensino Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
965 Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão na temática da Estatística Aplicada| Proporcionar aos servidores formação e qualificação na temática da Estatística Aplicada| Desenvolver atividades de pesquisa na área de estatística.| conhecimentos correlatos à área da Matemática em probabilidade e estatísticaDAEST-CT| DAEST-CT| DAMAT-PG| DAMAT-PBDocentes| Docentes| DOCENTES| DOCENTESPR (14). Total:14Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoProbabilidade e Estatística AplicadasProbabilidade de estatística aplicadasCRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosDesenvolvimento de novos projetos na área solicitada que atendam a comunidade interna e externa da UTFPR, assim com áreas de pesquisa de interesse do departamento..| Melhorar o desempenho de suas atividades docentes| Melhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente.| Execução de projeto de pesquisa com publicação de artigos e participação em eventos contribuindo com a melhoria do índices de pesquisa do DAMAT-PB.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Consequente(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(3)
966 Capacitação em Processos Oxidativos Avançados DAQUI-PB/PPGTP-PB Docentes PR (6). Total:6 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoBioquímica dos MicroorganismosÁGUAS E EFLUENTES APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosOportunizar aos alunos o contato com Processos Oxidativos Avançados para tratamento de águas e efluentesPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
967 Desenvolver atividades de pesquisa utilizando cultura de células DAALM-MD Docentes PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoBioquímica dos MicroorganismosBioquímica - Bioquímica dos Microrganismos / Metabolismo e BioenergéticaAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
968 Adquirir conhecimentos de técnicas inovadoras ligados  a área de biotecnologia para utilização em processos de atuação no laboratórioCOEBB -TD TÉCNICOS DE LABORATÓRIOPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoBiologia Molecular Biotecnologia; Biologia Geral; Biomedicina,Engenharia Biomédica; Biologia Molecular;LEMBRAR: quando se precisa apenas reconhecer e reproduzir o conteúdo que será aprendido .Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorRacionalização de recursos aplicadas durante as atividades práticas para melhor desempenho das atividades relacionadas às aulas práticas e pesquisa, tanto quanto financeiros como de gestão de tempo.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
969 Ampliar e aperfeiçoar as pesquisas e colaboração científica na área de Teoria da Computação; Matemática da Computação| Atualizar conhecimentos nas seguintes áreas de ciência da computação: informática na educação, desenvolvimento de sistemas, tecnologias emergentes.| Capacitar os servidores para execução de atividades de operação e administração no ambiente Linux.DAINF-CT| COCIC-SH| COGETI-SHDocentes| Professor do Magistério Superior| Técnicos e Analistas de TIPR (20). Total:20Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoTeoria da Computação Teoria da computação CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discente. Melhorar a Colaboração Científica.| Melhor desempenho no processo de ensino aprendizagem e impacto positivo na formação discente.| Maior eficiência na instalação, configuração e manutenção de sistemas Linux, amplamente utilizados e incentivados na UTFPR.Precisa ser aprendido: Contínuo(3)| Resultado Organizacional: Operacional(3)
970 Capacitação em metodologias de ensino.Atualizações em pesquisa científica em Microbiologia e desenvolvimento de produtos.COPEQ-TD DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a melhorar este trabalhoMicrobiologia Aplicada Educação / InterdisciplinarAPLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosQualificação docente para ampliar possibilidades de atuação no ensino, pesquisa e pós graduação.  Precisa ser aprendido: Emergente Resultado Organizacional: Estratégico 
971 Desenvolver atividades de pesquisa na área de microbiologia de alimentos DAALM-MD Docentes PR (4). Total:4 Ajudar a melhorar este trabalhoMicrobiologia Aplicada Microbiologia - Microbiologia aplicadaAVALIAR: quando se precisa checar ou apreciar criticamente o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosMelhor desempenho e impacto positivo na formação de recursos humanosPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
972 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Microbiologia COENT-AP Docentes PR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoMicrobiologia Aplicada Microbiologia CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluçõesMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
973 Atualizar práticas e conteúdos relacionados a segurança na construção civil e gerenciamento de risco. DAAMB-LD DOCENTE PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoConstrução Civil Aprofundar o conhecimento na área de docência.APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosContribuições para os processos de ensino e de aprendizagem da EngenhariaPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
974 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática construção civil-gestão de resíduos DACOC-CT Docente PR (1). Total:1 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoConstrução Civil Engenharia Civil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorMelhor desempenho acadêmico e impacto positivo na formação discentePrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Estratégico 
975 Aperfeiçoamento em conceitos e técnicas de avaliação da sustentabilidade em projetos de engenharia. DACOC-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoConstrução Civil SUSTENTABILIDADE APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoGarantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãosAplicação do conhecimento em disciplinas da gradução e pós-graduação. Orientações de ICs, TCCs, dissertações. Ações e projetos de extensão.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
976 Aperfeiçoamento em conceitos e técnicas de inovação em projetos de engenharia.| Aperfeiçoamento em ferramentas de engenharia e arquitetura, para modelagem 3D (Sketchup) e tecnologia BIM (Revit e ArchiCAD)| Desenvolvimento de projetos em BIM/Aprendizado em BIM para as áreas de projeto arquitetônico, estruturas, hidraúlica, elétrica, spda e incêndio; compa| Aplicar conhecimentos e ferramentas da tecnologia BIM no desenvolvimento de projetos no contexto do ensino.| Elaboração de projetos/controle da obra dentro da plataforma BIM| Treinamento em revit| Formação em Tecnologia BIM| Desenvolvimento de projetos em BIM/Aprendizado em BIM para as áreas de projeto arquitetônico, estruturas, hidraúlica, elétrica, spda e incêndio; compa| Elaborar projetos e orçamentos através do BIM ( softwares)| As atividades relacionadas ao sistema BIM.  precisam ser aprimoradas, a fim de maximizar o desempenho eficiente.| Atualização da nova legislação de licitações para contratação de obras e serviços de engenharia  utilizando BIM | Aprender a confeccionar orçamento/cronograma de obras utilizando ferramentas BIMDACOC-PB| DACOC-PB/DEPRO-PB| DACOC-CM| COECI-AP| DEPRO-GP| DEPRO-AP| DEMAP-CP| DACOC-CM| DEPRO-LD| DEPRO-TD| DEPRO-AP; DEMAP-AP| DEPRO-APDOCENTES| Docentes e técnicos-administrativos| Docentes e técnico de laboratório| Docentes| Engenheiro| Engenheiros Civil; Técnico em Eletroeletrônica| TA| Docentes e técnico de laboratório| Engenheira-área| Técnicos Administrativos| Técnico Administrativo; Engenheiros Civil; Técnico em Eletroeletrônica| Engenheiros Civil/Técnico em EletroeletrônicaPR (62). Total:62Mostrar/ensinar como fazer este trabalho| Ajudar a melhorar este trabalhoConstrução Civil Tecnologia BIM CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoIdear soluções inovadoras e efetivas para problemas de baixa, média ou elevada complexidade com a utilização de dados (numéricos e não numéricos) e evidências que aumentem a precisão e viabilidade das soluções| Garantir o atendimento das necessidades dos usuários e dos cidadãos| Identificar os principais marcos institucionais que podem impactar os processos decisórios e a gestão de programas e projetos no âmbito do setor público| Questionar abordagens convencionais na solução de problemas| Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Suscitar e encorajar ideias de vanguarda e novas formas de se trabalhar,  adotando medidas incrementais ou disruptivas para que a organização  responda adequadamento ao contexto e se prepare  para cenários futuros| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosAplicação do conhecimento em disciplinas da gradução e pós-graduação. Orientações de ICs, TCCs, dissertações. Ações e projetos de extensão.| desenvolvimento de projetos de engenharia/ aplicar conhecimento em projetos de extensão, pesquisa e ensino.| Capacidade de ensino da ferramenta BIM; Capacidade de aplicação da ferramenta BIM no setor; Inovação/Mudança para a instituição; Ampliação de valor agregado ao curso; Integração do conhecimento ao mercado prático.| Possibilitar a construção de componentes/unidades curriculares que contemplem o uso de BIM, bem como o aperfeiçoamento de atividades de pesquisa e extensão| Projetos mais eficientes, gerando obras com menores incompatibilidades.| Atendimento ao programa de adoção de BIM pelo governo fereral, contratação de serviços que terão melhor controle de execução, mais aderencia aos cronogramas previstos, e menos possibilidades de aditivos por falta de compatibilização de projetos| Melhor desempenho nas atribuições de gestão | Capacidade de ensino da ferramenta BIM; Capacidade de aplicação da ferramenta BIM no setor; Inovação/Mudança para a instituição; Ampliação de valor agregado ao curso; Integração do conhecimento ao mercado prático.| Otimização de elaboração de projetos e orçamento, aumentando a produtividade| A capacitação torna possível o melhor desempenho de atividades administrativas, o que possibilita maior alcance de objetivos e eficiência no atendimento ao Interesse Público.| Garantir aderência as regras da nova legislação, conhecer a aplicação pratica das novas modalidades de contratação previstas| Atendimento ao programa de adoção de BIM pelo governo federal, contratação de serviços que terão melhor controle de execução, mais aderência aos cronogramas previstos, e menos possibilidades de aditivos por falta de compatibilização de projetosPrecisa ser aprendido: Contínuo(6)| Consequente(5)| Emergente(1)| Resultado Organizacional: Operacional(10)| Tático(1)| Estratégico(1)
977 Capacitar servidores na área de bioconstruções e construções sustentáveis COECI-GP Docentes e TAs PR (10). Total:10Ajudar a melhorar este trabalhoConstrução Civil Engenharia Civil ANALISAR: quando se precisa diferenciar, organizar, atribuir ou concluir sobre o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosCapacitar servidores na área de bioconstruções e construções sustentáveisPrecisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
978 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Civil.| Desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão aplicando conhecimentos técnico nas diversas áreas de engenharia civil| Atualizar os conhecimentos em softwares de engenharia civil.| Capacitação em Nível de Pós Doutorado para desenvolver atividades de pesquisa na temática de Construções em Madeira para Engenharia Civil| Aprimorar os conhecimentos na área de Engenharia Civil e demais áreas correlacionadas.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Civil.| Curso de Capacitação visando aprimorar conhecimento e sua forma de atuaçãonos ambientes dos laboratórios da área engenharia civil| Desenvolver atividades de pesquisa em nível de doutorado na área de engenharia civil | Desenvolver atividades de pesquisa em estágio de pós doutorado na área de engenharia civil | Desenvolver atividades de pesquisa em nível de pós-doutorado na área de engenharia civil e/ou acústica de edificaçõesDACOC-CM| COENQ-AP| DACOC-PB| COECI-TD| COECI-GP| DACOC-CM| COECI-TD| COECI-GP| COECI-GP| DIREC-GPDocente| Docentes| DOCENTES E TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS| DOCENTE| Docentes e TAs| Docente| Técnico de Laboratório| Docentes| Docentes| Professor do Magistério SuperiorPR (83), RR (15). Total:98Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a encontrar o que se precisa para fazer este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoConstrução Civil Engenharia Civil CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoCriar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderador| Promover uma liderança que associe o alto desempenho da equipe ao bem-estar dos indivíduos em sua rotina de trabalho| Propiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosA organização contará com um profissional atualizado/capacitado que poderá utilizar os conhecimentos adquiridos para aprimorar suas atividades nas diferentes dimensões: ensino, pesquisa e extensão.| Conhecimento adquirido será aplicado nas aulas da graduação, pós-graduação, bem como, nas orientações de projetos de ensino, pesquisa e extensão no curso o qual o docente atua.| Aplicação do conhecimento em disciplinas da gradução e pós-graduação. Orientações de ICs, TCCs, dissertações. Ações e projetos de extensão.| Qualificação docente para incrementar sua atuação no ensino e pesquisa dentro da Engenharia Civil| Aprimorar os conhecimentos na área de Engenharia Civil e demais áreas correlacionadas.| A organização contará com um profissional atualizado/capacitado que poderá utilizar os conhecimentos adquiridos para aprimorar suas atividades nas diferentes dimensões: ensino, pesquisa e extensão.| Ampliar a possibilidade de atendimento das demandas das aulas e demais atividades desenvolvidas no ambiente dos laboratórios de engenharia civil| Grau de Doutor(a).| Pós-doutorado.| Capacitação docente para desenvolvimento de pesquisaPrecisa ser aprendido: Contínuo(4)| Consequente(6)| Resultado Organizacional: Operacional(5)| Tático(1)| Estratégico(4)
979 Orçamento e fiscalização de obras públicas/manutenção predial DEPRO-GP Engenheiro PR (2). Total:2 Ajudar a melhorar este trabalhoConstrução Civil Engenharia Civil - contrução civilENTENDER: quando se precisa interpretar, classificar, resumir, inferir, comparar ou explicar o conteúdo que será aprendidoPropiciar à equipe oportunidades de formação e compartilhamento do conhecimento no espaço organizacional, valorizando o capital humano , promovendo uma cultura de aprendizagem contínua e conciliando o  desenvolvimento pessoas e orientação para resultadosLicitações de obras com orçamentos mais exatos, bem como processos de manutenção predial mais eficientes.Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Tático 
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Item O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Unidades (IFS 0.1) Perfil dos agentes públicos: (IFS 0.2)UF e Qnt. de agentes públicos (IFS 0.3)Solução para este problema de desempenho (IFS 2)Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3)Nivel de aprendizagem (IFS 4)Capacidade a ser desenvolvida (IFS 5)Resultado que trará para a organização (IFS 6) O que precisa ser aprendido e o resultado que precisa ser alcançado (IFC 1)
980 Atualizar os conhecimentos em Geotecnologias aplicados em Geotecnia (mecânica dos solos, fundações e afins).DACOC-PB DOCENTES PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoConstrução Civil GEOTECNIA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoConstruir soluções criativas, estratégicas e tempestivas adequadas ao contextoPromover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação ou pós-graduação. Desse modo, garantir a transferência de conhecimentos aos discentes em relação às demandas atuais (e tecnológicas) da área de Engenharia Civil. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
981 Aplicar práticas de ensino na temática de Engenharia Civil e áreas afins.| Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática de Engenharia Civil-barragensCOECI-AP| DACOC-CT Docentes| DocentesPR (8). Total:8 Ajudar a melhorar este trabalho| Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoEstruturas Estruturas (civil) CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoQuestionar abordagens convencionais na solução de problemas| Construir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorAprimoramentos das atividades práticas de ensino, pesquisa e extensão, mediante o desenvolvimento de habilidades específicas| Aplicação na sala de aulasPrecisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Operacional(1)| Estratégico(1)
982 Desenvolver atividades de ensino/pesquisa/extensão na temática ciência, tecnologia e planejamento estratégico| Desenvolver atividades de extensão na área de Engenharia Civil-Geotécnica (Geoprocessamento)DACOC-CT| DACOC-CT Técnicos Administrativos| DocentesPR (2). Total:2 Ajudar a criar novas formas de desempenhar este trabalhoGeotécnica Geotécnica (geoprocessamento)CRIAR: quando se precisa generalizar, planejar ou produzir sobre o conteúdo que será aprendidoConstruir um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, incentivador e empoderadorPossibilidade de utilizar conhecimento em ciência e tecnologia voltada à melhoria da qualidade do ensino, bem como o planejamento estratégico para a melhoria da excelência nas ações do departamento acadêmico| Aplicação na sala de aula de conhecimentos de novas ferramentas computacionais e de tecnologias avançadas. Treinar treinar docentes e ofertar cursos de curta duração ao público externo.Precisa ser aprendido: Contínuo(2)| Resultado Organizacional: Estratégico(2)
983 Atualizar os conhecimentos sobre simulação computacional e elaboração de projetos na área de Hidrologia, Hidráulica, Drenagem Pluvial (convencionalDACOC-PB DOCENTES PR (2). Total:2 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoEngenharia Hidráulica HIDROLOGIA APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoEstabelecer uma comunicação empática, persuasiva e influente, inspirando confiançaPromover o uso do conhecimento em disciplinas da graduação ou pós-graduação. Desse modo, garantir a transferência de conhecimentos aos discentes em relação às demandas atuais (e tecnológicas) da área de Engenharia Civil e Engenharia Ambiental. Precisa ser aprendido: Contínuo Resultado Organizacional: Operacional 
984 Desenvovimento e dimensionamento de projetos de pavimentos flexíveis pelo novo método do DNIT (MEDINA).DACOC-CM Docente PR (1). Total:1 Mostrar/ensinar como fazer este trabalhoInfra-Estrutura de TransportesRecorte de interesse: Infra-estrutura de transportes"APLICAR: quando se precisa executar ou implementar na prática o conteúdo que será aprendidoQuestionar abordagens convencionais na solução de problemasCapacidade de ensino do novo método de dimensionamento de pavimentos através do software Medina desenvolvido pelo DNIT.Precisa ser aprendido: Consequente Resultado Organizacional: Operacional 


