
Necessidade a ser atendida

Aprimorar as práticas de Execução Orçamentária e Financeira.

Aprimorar a comunicação interpessoal.

Aprender a utilizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS).

Aperfeiçoar conhecimento e técnicas sobre o atendimento ao público do serviço público federal.

Aprender e aprimorar a comunicação em Língua Inglesa.

Aperfeiçoar os conhecimentos sobre retenções tributárias.

Aprender as principais funcionalidades do Sistema Eletrônico de Informações - SEI!

Aprender a utilizar a tecnologia BIM (Building Information Model)

Aprender a utilizar ferramentas para desenvolvimento de indicadores para avaliação institucional e posterior 

controle.

Aprender sobre situações decorrentes de indicadores que geram medidas aplicadas às IES e aos cursos de 

graduação pela SERES/MEC.

Desenvolver e analisar indicadores estratégicos de resultado.

Aprimorar conhecimentos acerca do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

Ampliar conhecimento sobre as ferramentas de comunicação institucional.

Aprimorar a comunicação escrita na Língua Portuguesa.

Aprender a utilizar ferramentas para a realização de Auditoria Governamental.

Aprender a compor e avaliar planilhas de custos e formação de preços.

Aprender a elaborar modelo de planilha de obras com B.D.I e LEIS SOCIAIS e composições de preços.

Aprender a utilizar planilha de custos e orçamento de projetos e aplicativos de sistemas de gestão ambiental 

e desenvolvimento sustentável.

Atuar de forma mais eficiente na gestão e fiscalização de contratos de serviços de fornecimento de energia 

elétrica e fornecimento de água encanada.

Aprender a utilizar novas ferramentas relacionadas ao serviço informacional, especificamente em bibliotecas 

universitárias.

Aprender a utilizar de forma racional recursos como energia e água.

Aperfeiçoar o processo de cuidar em saúde.

Aprender sobre os recursos da administração.

Aprender a utilizar ferramentas para conduzir licitações eficientes, orientadas pela legislação e órgãos de 

Aprender a utilizar ferramentas para a realização do gerenciamento de processos.

Aperfeiçoar o conhecimento na legislação que envolve licitações de obras e serviços de engenharia.

Aprimorar conhecimentos na área de contratações diretas, incluindo a operacionalização de sistema de 

dispensa eletrônica de Licitação.

Dominar técnicas de Sistemas de apoio à Decisão e Bussiness Intelligence

Melhorar o uso da ferramenta de banco de dados utilizado na instituição. Postgres, Mysql, SQL server.

Aprimorar técnicas de desenvolvimento em Java

Ampliar o conhecimento na área de Segurança da Informação

Ampliar o conhecimento na Área de Infraestrutura e Segurança da Informação

Aprender Técnicas de Bussiness Intelligence

Melhorar o nível de conhecimento sobre as relações entre a gestão, as estratégias de negócio e as estratégias 

Melhorar o nível de maturidade do planejamento na área de T

Melhorar o nível da realização de metas estratégicas da área de TI;

Melhorar o nível de alinhamento da área de TI com as metas estratégicas institucionais

Melhorar o nível de controle das metas estratégicas da área de TI, através da criação de indicadores.

Melhorar o nível de compreensão sobre o processo de elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da 

Informação - PDTI institucional

Melhorar o nível de identificação de fatores e demandas críticos da área de TI

Melhorar o nível de compreensão sobre o alinhamento do PDTI com os objetivos institucionais;

Atualizar sobre as legislações e orientações normativas sobre o PDTI;

Relatório de necessidades 



Aprender sobre a criação de métricas e índices de desempenho para mensuração de resultados

Dominar Técnicas de Modelagem de Dados Multidimensional e Integração de Dados

Administração de Banco de Dados

Administração de Sistemas Linux

Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança.

Segurança da Informação e Proteção a Dados Pessoais

Administração de Sistema Linux: Serviços para internet.

Administração de Videoconferência.

Administração JBoss

Análise Forense

Ampliar os conhecimentos sobre BGP

Implementação BI com Pentaho.

Ampliar o conhecimento em infraestrutura de redes

Aprimorar técnicas de Análise de Dados com BI

Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, de processos, de aplicações, de 

plataformas e de bases tecnológicas.

DESENVOLVIMENTO EM JAVA

Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, de processos, de aplicações, de 

plataformas e de bases tecnológicas.

Compartilhamento de bases de dados e de informações

Soluções de tecnologia da informação e comunicação com o objetivo de melhorar a experiência do usuário na 

prestação dos serviços públicos

Elaboração do PDTI

Aplicação de acessibilidade para projetos digitais, sistemas e aplicações

Integração da instituição à Federação CAFe

Desenvolvimento de plataformas e serviços de tecnologia da informação e comunicação.

Governança de tecnologia da informação e comunicação

Gestão e planejamento de projetos de TI

Gestão da rede compartilhada de comunicação.

Gerenciamento de Serviços de TI

Gestão da Continuidade de Negócios

Gestão de Segurança da Informação

Gestão de Riscos de TI

Arquitetura e infraestrutura de redes

Implantação da infraestrutura de chaves públicas

Aprimorar técnicas de Segurança de Redes e Sistemas

Rede Voip

Ampliar conhecimento em Linux

Ampliar o conhecimento em IPv6 Básico

Ampliar conhecimentos em ITIL v3

Aprimorar técnicas de análise e mineração de dados

Apirmorar técnicas de Modelagem de Banco de Dados

Ampliar conhecimento de protocolos de redes

Ampliar conhecimento em MySQL

Ampliar conhecimento em OSPF

Planejar e Contratar de Serviços de TI

Planejamento e Contratação de Serviços de TI

Adquirir conhecimentos em eletrônica básica

Planejar e Projetar Infraestrutura para Datacenter

Implantar Políticas de Segurança da Informação

Ampliar conhecimentos sobre PostgreSQL



Aprimorar e implantar protocolos de roteamento IP

Desenvolver Sistemas e Aplicações em Python e Django

Aprimorar técnicas de desenvolvimento de sistemas e aplicações em Ruby on Rails

Aprimorar técnicas de segurança em redes sem fio

Aprimorar técnicas de Segurança web em Java

Integração de sistemas e aplicações

Gerenciamento de Banco de Dados

Aprender técnicas de Tratamento de Incidentes de Segurança

backup em Software Livre

Virtualização de Servidores

Aperfeiçoar a participação em processos administrativos disciplinares

Aprender novos métodos de metodologia ativa em educação

Aprender novos métodos de metodologia ativa em educação

Captar recursos externos para desenvolvimento de projetos

Implementar práticas de segurança da informação na universidade

Aprender a utilizar ferramentas para processamento de dados.

Aprimorar e ou ampliar conteúdos voltados as disciplinas ou áreas de pesquisa agrícola e ambiental, com 

enfase em centros de formação reconhecidos.

Aprimorar o conhecimento técnico sobre edição de textos, planilhas e apresentações em slides.

Adquirir habilidades para gerenciamento do Sistema Pergamum

Aprimorar o conhecimento técnico para o desenvolvimento de políticas educacionais

Aprender técnicas de gestão e fiscalização de contratos administrativos

Aprender E aprimorar técnicas de elaboração de Termo de Referência

Aprender e aprimorar a utilização de ferramentas e técnicas do Secretariado Executivo

Aprimorar técnicas de composição e análise de processos de compras

Aprender como instruir corretamente processo de contratação de Fundações, por dispensa de Licitação

Atualizar o conhecimento sobre aplicação de penalidades em contratos administrativos

Atualizar o conhecimento sobre Compras Públicas

Atualizar o conhecimento em alterações e aditivos aos contratos administrativos

Aprender e aprimorar técnicas e ferramentas para elaboração de planejamento estratégico

Utilizar de ferramentas disponíveis no mercado para apresentar os resultados estratégicos da Unilab à 

comunidade acadêmica.

Aprimoramento técnico para utilizar as ferramentas disponibilizadas pelo Governo Federal para controle e 

acompanhamento orçamentário.

Aperfeiçoar e desenvolver habilidades e competências na captação e gestão de convênios/prestação de 

contas dos recursos extra-orçamentárias recebidos

Elaborar projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico abrangendo variados sistemas

Atualizar os conhecimentos sobre Receita e despesa no Orçamento Público para uma melhor assessoria

REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO

Aprender a utilizar ferramentas estatísticas

Aprender e aplicar técnicas de gerenciamento de projetos

Melhorar a produção científica por meio de parcerias entre grupos de pesquisa

apropriar-se de conhecimentos estatísticos necessários ao desenvolvimento de análise socioeconômica

Atualizar conhecimentos sobre orçamento público

atualizar e melhorar o conhecimento técnico do planejamento orçamentário na esfera federal

Melhorar os controles orçamentários, mediante a utlizaçãodos recursos do microsoft excel

Adquirir noções de Direito Constitucional e Administrativo do corpo de servidores da UNILAB

Aprimorar conhecimento nas técnicas legislativas e jurídicas

Aprimorar os processos de recebimento e encaminhamento para as denúncias recebidas na Ouvidoria.

Conhecer os fundamentos da ética e suas relações com o setor público.

Adquirir competências necessárias para a análise de propostas de pós-graduação.



Conhecer e utilizar as ferramentas disponíveis para a Ouvidoria Pública

Conhecer as bases normativas e operacionais da LAI.

Aprender sobre gestão de documentos e redação oficial

Adquirir noções básicas de gestão de documentos

Aprender técnicas de gerenciamento de conflitos

Conhecer as normas e legislação referentes às áreas de desenvolvimento profissional, formação, avaliação de 

desempenho e ética.

Aperfeiçoar estudos e práticas em saúde

atualizar, ampliar e compartilhar conhecimentos em em saúde

Ampliar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em em saúde

Ampliar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em em saúde

Aprimorar os processos de qualificação profissional e desenvolvimento de pessoal nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão, e gestão.

Aprimorar habilidades e competências em ensino, pesquisa e extensão, e ampliar e/ou melhorar programas 

de pós-graduação, por meio da formação continua

Aprender a utilizar tecnologias de digitalização e criar a base de dados das manifestações culturais Afro-

Brasileiras para biblioteca da Unilab.

Aprimorar conhecimentos sobre comitê de ética em pesquisa

Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da formação 

continuada de servidores docentes.

Adquirir conhecimento de legislação sobre aposentadoria e previdência do servidor público Federal

Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da formação 

continuada de servidores docentes.

Aprender competências, técnicas e legislação do serviço público

Aprender técnicas de docência para Engenharia

Aprender técnicas de processos químicos e biomassa

Aprender técnicas de Energia Solar

Gerenciar ferramentas digitais, softwares e equipamentos de trabalho

Aprender técnicas de instalações elétricas

Aprimorar técnicas de organização das atividades diárias, planejamento

Reconhecer e desenvolver práticas, projetos e equipamentos sustentáveis do ponto de vista ambiental e 

Aprender metodologias ativas em educação

Aprimorar conhecimentos em políticas públicas

Aprimorar as habilidades de liderança com foco nos resultados

Aprender técnicas de gerenciamento de conflitos

Ampliar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em em saúde

Ampliar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em em saúde

Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da formação 

continuada de servidores docentes.

Aprender técnicas e ferramentas para elaboração de planejamento estratégico

Desenvolver habilidades para o cuidado integral à promoção de saúde dos discentes e também de 

planejamento de ações e políticas públicas de saúde.

Aprender a gerir equipes de trabalho

Conhecer as ferramentas de planejamento e avaliação das politicas públicas.

Conhecer os principais atributos de um sistema de medição de desempenho institucional.

Evidenciar a adequada situação patrimonial e possibilitar o correto reconhecimento, mensuração, e 

evidenciação dos bens públicos.

Apreender a utilizar recursos mais avançados de planilhas eletrônicas.

DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS PARA AVALIAÇÃO E CONTROLE.

Conhecer as funcionalidades do Sistema Integrado de Administração de Pessoal.

Aprimorar técnicas e teorias da Administração.



Aprender a gerenciar as atividades laborais com o objetivo de contribuir para o uso mais eficiente do tempo, 

aumentando a produtividade.

Desenvolver habilidades para o cuidado integral à promoção de saúde dos discentes e também de 

planejamento de ações e políticas públicas de saúde.

Desenvolver boas práticas na elaboração de projetos e novas linhas de pesquisa para o instituto.

Aprender novos conceitos de Fisiologia e aprimorar técnicas de Pesquisa

Aprender sobre inovações na área de análises clínicas

Aprimorar técnicas de semiologia em nefrologia e estudos clínicos em nefrologia

Aprender a utilizar ferramentas de biologia molecular e técnicas laboratoriais

Atualizar os conteúdos programáticos das disciplinas disciplinas ministradas, pesquisa e extensão na área da 

Enfermagem

Divulgar e conhecer pesquisas e praticar o intercâmbio científico

Adquirir conhecimentos para realizar análises estatísticas multivariadas de dados

Aperfeiçoar práticas de pesquisa em ciências sociais, antropologia e história, com vistas a produção e 

publicação de acadêmica e técnica.

Aprimorar conhecimentos na área da sistematização da assistência de enfermagem

Aprender novos instrumentos de construção de objetivos de aprendizagem

Desenvolver pesquisas interdisciplinares na área de arte-educação em intercâmbios entre espaços lusófonos 

de aprendizagem

Apreender a relação entre arte e as práticas pedagógicas em História

Aprimorar a competencia médica na área de prevenção e promoção a saúde incluindo tópicos de nutrição e 

saude mental

Atualizar conhecimento e realizar intercâmbio científico na área de Biotecnologias da Reprodução

Atualizar conhecimentos em saúde da criança e do adolescente

Atualizar conhecimentos sobre imunização. Inscrição já realizada.

Aprimorar técnicas de desenvolvimento de atividades de pesquisa

Aprimorar conhecimentos na área da pediatria

Atualizar conhecimentos na área de enfermagem

Aplicar os conhecimentos adquiridos através do curso de Assessor Técnico para Formação de Brigada de 

Incêndio utilizando dos sistemas de combate a inc

Atualizar conhecimentos sobre gastropediatria

Aprender mais sobre a área da enfermagem pediátrica e divulgar nossos trabalhos científicos

Aprimorar e atualizar meus conhecimentos sobre pesquisa em Saúde da Criança e do Adolescente

Aprender a utilizar a estatística aplicada à saúde, com o uso de programas de análises estatísticas

Conhecer novas técnicas e estabelecer parcerias com diferentes entidades públicas e privadas para 

aperfeiçoamento acadêmico.

Conhecer novas técnicas e parcerias na área de reprodução assistida e biologia reprodutiva para 

aperfeiçoamento acadêmico.

Conhecer novas técnicas e parcerias na área de reprodução animal para aperfeiçoamento acadêmico. "

Atualizar conhecimentos sobre equipamentos, parâmetros e análises laboratoriais para aprimorar o ensino 

da área da saúde

Conhecer novas técnicas e estabelecer parcerias na área de desenvolvimento rural para aperfeiçoamento 

acadêmico e desenvolvimento de pesquisas.

Atualizar conhecimentos em práticas clínicas

Cumprir uma meta do projeto CONSAN-CPLP, direcionada a pesquisa de campo em Guiné Bissau.

Produzir conhecimento, desenvolver pesquisas bibliográficas e arquivísticas

ATUALIZAR CONHECIMENTOS EM SEGURANÇA DO PACIENTE

Escrever e ler artigos em língua estrangeira estabelecer parcerias com pesquisadores estrangeiros renomados

Atualizar conhecimentos sobre ações de prevenção de doenças, promoção da saúde, vigilância em saúde e 

assistência relacionadas à Enfermagem.



Atualizar conhecimentos sobre novas técnicas para prevenção de doenças cardiovasculares, promoção da 

saúde cardiovascular e assistência a pessoas com

Conhecer e utilizar ferramentas de organização de equipes para pesquisa e extensão

Compartilhar experiências de pesquisa para dar visibilidade à instituição e a seus pesquisadores.

Atualizar conhecimentos sobre técnica e estratégias de argumentação

contribuir com a elaboração da segunda edição do livro Biblioteconomia: dimensão social e educativa, 

publicado pelas Editora da UFC.

Realizar a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na Unilab através de parcerias.

Aprofundar conhecimentos e competências na área de atuação docente

Atualizar conhecimentos técnicos e científicos na área de autuação do servidor

Aprofundar conhecimentos técnicos e científicos na área de autuação do servidor

Aprender usar ferramenta para EAD

Desenvolver técnicas e habilidades na coleta, manuseio, uso e preservação de recursos genéticos

Adquirir conhecimentos em práticas integrativas e complementares em saúde, saúde mental

Aprender sobre instrumentos, técnicas, procedimentos destinados ao acolhimento e atendimento de pessoas 

que sofrem com ideação suicida

Aprender sobre legislação, instrumentos, técnicas, procedimentos para prevenção, acolhimento de vítimas de 

racismos, preconceito racial, xenofobia.

Aprimorar as atividades de diagnósticos moleculares e sorológico, e técnicas de biotecnologia aplicada na 

área da saúde, utilizadas em laboratório.

Aprender sobre as características sócio-culturais e epidemiológicas da saúde do homem em seus aspectos bio-

psico-sociais.

CONHECER E ENTENDER A REALIDADE INDÍGENA DO BRASIL

Aprimorar a produção de material didático para EaD, e assegurar a adequação do material à legislação sobre 

o assunto.

Aprender sobre legislações, instrumentos, técnicas, procedimentos destinados a prevenção, acolhimento e 

atendimento de mulheres vítimas de violência.

Aprofundar conhecimentos técnicos e científicos sobre história contemporânea

Desenvolver ações de cooperação nacional entre as IEFs por meio de reuniões com o grupo de pesquisa 

Escritas do corpo feminino (UFRJ/CNPQ)

Aprofundar e desenvolver técnicas, metodologias e conhecimentos na área de pós-graduação

Aprender novas técnicas de didática em educação ativa

Difundir ações acadêmicas relacionadas ao grupo de pesquisa Sobre o Corpo Feminino (CNPQ/UNILAB), para 

difusão de pesquisa e cooperação internacional.

Aprender a delegar atividades para a equipe.

APRENDER A DAR FEEDBACK.

COMUNICAR E ENGAJAR PESSOAS EM PROJETOS

APRENDER CRITÉRIOS E PROCESSOS PARA MELHORAR A TOMADA DE DECISÃO

Aprimorar competências relacionadas a Gestão e Liderança.

Compreender como a governança de pessoas pode assegurar que a gestão de pessoas contribua 

efetivamente para o alcance dos objetivos estratégicos.

Organizar e implementar Gestão por Projetos

Aprender conceitos, princípios e métodos de Administração

Aprimorar habilidades para trabalhos administrativos

Aprender a gerenciar o serviço público

Melhorar o serviço oferecido pela UNILAB

Aprender a utilizar ferramentas de gestão e controle.

Aprimorar os conhecimentos na área de gestão pública.

Aprimorar linguagens em Práticas Modernas de Gestão de Projetos e Processos.

Melhorar o entendimento e a dinâmica dos procedimentos para fiscalização de contratos executados sob o 

regime de dedicação exclusiva de mão de obra.



Aprender novas metodolgias de pesquisa na minha área de conhecimento: Processos bioquímicos e 

Aprender conceitos, princípios e métodos da área de Educaçãao Profissional e Tecnológica.

Aperfeiçoar as técnicas em gestão pública, desenvolvendo a capacidade de implementação de inovações de 

impacto no serviço público.

Aprimorar as funções da Secretaria Executiva

APRIMORAR E ATUALIZAR O CONHECIMENTO TÉCNICO EM GESTÃO DE PESSOAS

Aprender a atuar de forma eficiente no planejamento e execução de ações de capacitação, aplicando de 

forma simples e econômica ferramentas assertivas.

Melhorar a qualidade das relações interpessoais pela (prevenção e) solução amigável de conflitos.

Compreender a relação da saúde coletiva para a assistência ao estudante.

Aprender a lidar com situações conflituosas no ambiente de trabalho.

Buscar cooperação e divulgar ações pedagógicas em de ensino e extensão e o desenvolvimento de pesquisas 

sobre Literaturas de Língua Portuguesa.

Melhorar a produtividade, motivação e desenvolvimento das capacidades pessoais.

Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em primeiros socorros

Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em primeiros socorros

Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em saúde coletiva

Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da formação 

continuada de servidores docentes

CAPTAR CONHECIMENTOS PARA MANEJO DE PACIENTE CARDIOPATA E NEFROPATA PARA ABORDAGEM 

ASSERTIVA DESTE PÚBLICO.

Desenvolver projeto de pesquisa em literatura

APRENDER A ESTRUTURAR UMA BASE DE ATENDIMENTO DE EVENTUAIS AGRAVOS À SAÚDE COM RISCO DE 

MORTE.(RCP)

Desenvolver habilidades no ensino de Enfermagem e atualizar competências no uso dos Diagnósticos de 

Enfermagem para a prática clínica e docente

Atualizar competências e conteúdos para ministrar disciplinas e desenvolver projetos de pesquisas na área.

Sensibilizar servidores docentes sobre a missão e a identidade institucional da Unilab, considerando a 

internacionalização e da interiorização.

ATUALIZAR E COMPARTILHAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE IMUNOLOGIA

Atualizar conhecimentos sobre diabetes

Atualizar conhecimentos na área de endocrinologia e metabologia

Atualizar conhecimentos em cuidados com feridas e estomias, minha área de pesquisa, ensino e extensão na 

Apreender conceitos novos e atualizações na área de cirurgia cardíaca

Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, Pesquisa e Extensão, na disciplinas e projetos de pesquisas e 

atividades de extensão

Aprender a utilizar ferramentas de modelagem de processos

Aprimorar os conhecimentos em projetos e manutenção em instalações elétricas

Melhorar o aporte técnico para o desenvolvimento de pesquisa na área das Ciências da Saúde e Biológicas

Aprimorar o processo de cuidado às pessoas com diversas enfermidades.

atualizar conhecimentos em estudos culturais, currículo, educaçào e ensino

Promover a internacionalização, por maio da colaboração científica entre o grupo de pesquisa 

POLIFIBAN/CNPq e o ICTAN-CSIC, da Espanha.

Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa e extensão, por meio da formação 

continuada de servidores docentes em suas áreas.

Sensibilizar servidores docentes sobre a missão, e a identidade institucional da Unilab, considerando a 

integração com os países lusófonos parceiros

Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem no ensino de disciplinas com temas e literaturas africanas na 

Aprimorar a utilização das ferramentas e normas para a realização de projetos fotovoltaicos

Desenvolver competências relacionadas à pesquisa e à elaboração de políticas públicas.

Desenvolver conhecimentos e habilidades para elaboração de programas de promoção da saúde.



Aumentar a eficiência dos resultados das unidades e os relacinamentos interpessoais

Desenvolver competências relacionadas à pesquisa e à elaboração de políticas públicas.

Conhecer e utilizar ferramentas de gerenciamento de gestão e inovação

Desenvolver habilidades em saúde coletiva.

Aprender sobre aquisição da agricultura familiar em compras institucionais.

Desenvolver competências relacionadas à pesquisa e à elaboração de políticas públicas.

Melhorar o aporte técnico para o desenvolvimento de pesquisa na área das Ciências da Saúde e Biológicas.

Aprofundar os conhecimentos para o desenvolvimento de atividades de ensino e pesquisa no âmbito da 

educação formal e continuada.

APRIMORAR CONHECIMENTOS PARA MANEJO DE PACIENTE CARDIOPATA E NEFROPATA PARA ABORDAGEM 

ASSERTIVA DESTE PÚBLICO.

Aperfeiçoar conhecimentos em saúde coletiva.

Aperfeiçoar conhecimentos em técnicas avançadas na área de compostos bioativos alimentares, a fim de 

transferí-los para a UNILAB.

Melhorar os objetivos didáticos-pedagógicos.

Melhorar o desempenho como professor das disciplinas de Estágio Supervisionado do Curso de Licenciatura 

em História.

Aprender a utilizar ferramentas de produtividade na execução de tarefas administrativas.

Desenvolver projeto de pesquisa em Grupo de Pesquisa associado às atividades docentes , referente aos 

estudos de Literatura.

Desenvolver conhecimentos e habilidades para elaboração de programas de promoção da saúde voltados 

para a comunidade universitária

Estabelecer redes de interação entre pesquisadores.

Aprimorar conhecimento técnicos

Aprender técnicas de auto gerenciamento e compreender as diversas formas de relações interpessoais.

Atualizar os conhecimentos em gestão de pessoas, em gerenciamento de equipes e em sistemas de 

informação do governo.

Aprender a utilizar ferramentas de gestão de processos e projetos

Aumentar a efetividade da difusão da produção cultural, acadêmica e científica e angariar parcerias e 

recursos, por meio do aprimoramento dos eventos

Aprender e aprofundar a organização de um cerimonial público e institucional.

Desenvolver competências relacionadas à pesquisa e à elaboração de políticas públicas.

Aprender a planejar, organizar e avaliar os eventos institucionais

Entender os principais conceitos e legslação ao ingressar no serviço publico.

Desenvolver habilidades em saúde coletiva

Aprender a desenvolver e utilizar Indicadores de Eficiência (KPIs)

Desenvolver habilidades de liderança, gestão, práticas lúdicas em atividades grupais, metodologias ativas e 

práticas com sistemas de gestão de pessoas

Atualizar-me na área e divulgar conhecimento

Adiquir conhecimentos em acessibilidade

Aprender sobre gestão acadêmica

Desenvolver ações coordenadas que promovem na UNILAB o manuseio correto de qualquer lixo eletrônico de 

modo a preservar o meio ambiente

Aprender a utilizar ferramentas digitais e tecnológicas para dinamização das atividades de ensino, pesquisa e 

extensão.

DESENVOLVER HABILIDADE DE CONVIVÊNCIA COM A DIVERSIDADE

Renovar conhecimentos sobre Direito Administrativo

Melhorar a produtividade, motivação e desenvolvimento das capacidades pessoais

APRENDER LEAN LEARNING

Aprimorar técnicas e habilidades em folha de pagamento, benefícios, licenças, aposentadorias e pensões 

pertinentes aos servidores públicos federais;



Desenvolvimento de técnicas e habilidades em desenvolvimento de servidores, como curso de capacitação e 

desenvolvimento;

Desenvolvimento de técnicas e habilidades em atenção à saúde do servidor público federal;

Melhorar compreensao do fluxo institucional

Aprender sobre as iniciativas da Enfermagem para revolucionar a saúde

Adquirir conhecimentos técnicos em Gestão de Pessoas

Adquirir técnicas modernas no âmbito internacional em gestão de projetos e negócios.

Aprimorar a conceitos e técnicas específicas sobre os relacionamentos interpessoais, gestão de conflitos e 

trabalho em equipe.

Conhecer e aprender a utilizar ferramentas de gerenciamento de gestão e inovação;

Participar do Fórum de Extensão

Engajar e conscientizar os servidores de seu papel social e responsabilidades enquanto ocupantes de cargo 

Desenvolvimento de liderança, processos gerencias, relações interpessoais e aprofundamento nos sistemas 

em uso na instituição.

Aprimorar a conceitos e técnicas específicas sobre os relacionamentos interpessoais, gestão de conflitos e 

trabalho em equipe.

Atualizar os conhecimentos acerca da legislação educacional brasileira, a fim de possibilitar uma visão ampla 

acerca das normas da Educação.

Orientar equipes de trabalho e otimizar constantemente o desempenho profissional da equipe.

Aprimorar conhecimentos em administração e políticas públicas

Otimizar as ações de planejamento, analisar os pontos fortes e fracos e oportunidades internas e externas da 

unidade.

CONCLUIR CURSO DE GRADUAÇÃO (ESCRITA DE TCC)

Desenvolver competências gerenciais para a melhora dos resultados institucionais.

Atualizar conhecimentos técnicos em contabilidade pública e em retenções na Fonte

Entender os normativos e o papel da Biblioteca universitária no processo de avaliação institucional

Aprender ferramentas de administração pública

Apreender a utilizar recursos mais avançados de planilhas eletrônicas.

Aprimorar procedimentos e práticas administrativas em diversas áreas.


