
Unidade(s) Organizacional(is)Temática (Macro) ID Necessidade

AUDIN
Administração 

Pública
24

Criar protocolos de controle interno e avaliação de processos, que 

possibilitem o gerenciamento de riscos e melhorar a qualidade das 

ações de auditoria interna

236
Aperfeiçoar os conhecimentos para eficaz realização de Auditoria 

Governamental.

238
Entender e aplicar o conhecimento acerca das atualizações sobre a 

operacionalização dos sistemas de compras públicas.

CRG
Administração 

Pública
237 Aperfeiçoar conhecimentos na área correicional.

Ciência da 

Informação
110

Criar procedimentos para implementar práticas de segurança da 

informação na Unilab

Direito 90
Noções de Direito Constitucional e Administrativo do corpo de 

servidores da UNILAB

Outras não 

especificadas
198

Aplicar técnicas de liderança de equipes para promover o 

empoderamento da equipe e para lidar com situações de conflito 

construtivamente

325
Aplicar técnicas de inteligência emocional para lidar com situações 

conflituosas no trabalho.

DTI
Ciência da 

Computação
2

Aplicar os conhecimentos sobre Postgres, Mysql, SQL server, para 

melhorar o uso da ferramenta de banco de dados utilizado na 

instituição.

4 Aplicar técnicas de desenvolvimento em Java

7 Ampliar o conhecimento na área de Segurança da Informação

8
Ampliar o conhecimento na Área de Infraestrutura e Segurança da 

Informação

11 Entender e aplicar técnica de Business Inteligence

14
Entender e aplicar ferramentas de planejamento de TI, alinhado aos 

interesses institucionais

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

18
Melhorar o nível de alinhamento da área de TI com as metas 

estratégicas institucionais

66 Virtualização de Servidores

68 Backup em Software Livre

70 Aprender técnicas de Tratamento de Incidentes de Segurança

75 Integração de sistemas e aplicações

77 Aprimorar técnicas de Segurança web em Java

78 Aprimorar técnicas de segurança em redes sem fio
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Ciência da 

Computação
80

Aprimorar técnicas de desenvolvimento de sistemas e aplicações 

em Ruby on Rails

82 Desenvolver Sistemas e Aplicações em Python e Django

84 Aprimorar e implantar protocolos de roteamento IP

85 Ampliar conhecimentos sobre PostgreSQL

89 Planejar e Projetar Infraestrutura para Datacenter

91 Adquirir conhecimentos em eletrônica básica

95 Planejar e Contratar de Serviços de TI

97 Ampliar conhecimento em MySQL

99 Ampliar conhecimento em OSPF

100 Ampliar conhecimento de protocolos de redes

104 Aprimorar técnicas de análise e mineração de dados

106 Ampliar conhecimentos em ITIL v3

108 Ampliar o conhecimento em IPv6 Básico

109 Ampliar conhecimento em Linux

111 Rede Voip

112 Aprimorar técnicas de Segurança de Redes e Sistemas

113 Implantação da infraestrutura de chaves públicas

114 Arquitetura e infraestrutura de redes

115 Gestão de Riscos de TI

118 Gerenciamento de Serviços de TI

119 Gestão da rede compartilhada de comunicação.

120 Gestão e planejamento de projetos de TI

121 Governança de tecnologia da informação e comunicação

122
Desenvolvimento de plataformas e serviços de tecnologia da 

informação e comunicação.

123 Integração da instituição à Federação CAFe

124 Elaboração do PDTI

125

Soluções de tecnologia da informação e comunicação com o 

objetivo de melhorar a experiência do usuário na prestação dos 

serviços públicos

145 Compartilhamento de bases de dados e de informações

147 DESENVOLVIMENTO EM JAVA

149
Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, 

de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas.

153
Prospecção, desenho e melhorias de arquiteturas, de metodologias, 

de processos, de aplicações, de plataformas e de bases tecnológicas.

156 Aprimorar técnicas de Análise de Dados com BI

157 Ampliar o conhecimento em infraestrutura de redes

158 Implementação BI com Pentaho.

160 Ampliar os conhecimentos sobre BGP

162 Análise Forense

163 Administração JBoss

165 Administração de Videoconferência.

167 Administração de Sistema Linux: Serviços para internet.

169 Segurança da Informação e Proteção a Dados Pessoais

171 Administração de Sistemas Linux: Redes e Segurança.

172 Criar procedimentos para administração de sistemas Linux

173
Criar protocolos e aplicar técnicas para administração de banco de 

dados
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Ciência da 

Computação
175

Aplicar técnicas de modelagem de dados multidimensional e 

integração de dados

176
Entender e plicar técnicas para criação de métricas e índices para 

mensuração de resultados

178
Entender e plicar técnicas para criação de métricas e índices para 

mensuração de resultados

180
Entender e aplicar técnicas de governança de TI para alinhar o PDTI 

com os objetivos institucionais

182
Melhorar o nível de identificação de fatores e demandas críticos da 

área de TI

184
Melhorar o nível de compreensão sobre o processo de elaboração 

do Plano Diretor de Tecnologia da Informação - PDTI institucional

186
Melhorar o nível de alinhamento da área de TI com as metas 

estratégicas institucionais

Ciência da 

Informação
1

Entender e aplicar técnicas de Sistemas de apoio à Decisão e 

Bussiness Intelligence

12
Entender e aplicar o conhecimento sobre a integração das relações 

entre a gestão, as estratégias de negócio e as estratégias de TI

72 Gerenciamento de Banco de Dados

87 Implantar Políticas de Segurança da Informação

103 Aprimorar técnicas de Modelagem de Banco de Dados

116 Gestão de Segurança da Informação

117 Gestão da Continuidade de Negócios

Outras não 

especificadas
30

Aplicação de acessibilidade para projetos digitais, sistemas e 

aplicações

GR
Administração 

Pública
293 Aprimorar conhecimentos em políticas públicas

295
Aplicar conhecimentos de técnicas legislativas e jurídicas para a 

elaboração de documentos e normas oficiais.

315
Aplicar técnicas de Redação oficial para redigir documentos que 

expressem adequadamente as necessidades da unidade

316
Entender conceitos relativos à gestão documental para refletir 

sobre a produção e a organização da gestão documental da unidade

GR; INSTITUTOS; 

DRCA

Outras não 

especificadas
320 Entender e aplicar tecnologias de ensino não presencial

321
Aplicar os conhecimentos a respeito dos sistemas da Unilab: 

MOODLE;

322 Aplicar os conhecimentos a respeito dos sistemas da Unilab: SIGAA

ICEN
Administração 

Pública
21

Entender os principais conceitos sobre gestão de riscos com base no 

modelo COSO ( Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission), aplicado à gestão de riscos no setor público.

22
Entender os principais conceitos sobre gestão de riscos com base na 

ISO 31000.2018.

23
Entender os fundamentos da gestão estratégica baseda no méodo 

Balanced Scorecard (BSC).

26
Entender e aplicar os instrumentos de controle social nos atos da 

administração pública.
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ICEN
Administração 

Pública
28 Aplicar os princípios do controle no contexto da gestão pública.

29
Entender a história da auditoria interna e a evolução de seu papel 

dentro das organizações.

76

Aplicar técnicas de autoconhecimento para obter um estado 

consciente de virtudes, forças de caráter, valores pessoais, 

motivadores intrínsecos de trabalho e perfil comportamental.

79
Entender e aplicar o conhecimento sobre os recursos dos sistema 

eletrônico de informações oficial da instituição (SEI, SIGAA, SigRH)

81
Entender os conceitos, normas e parâmetros aplicados à gestão por 

competências

83

Avaliar os processos da unidade a partir dos conhecimentos em 

gestão de processos para alinhá-los aos objetivos da instituição, 

elimando falhas e extinguindo atividades que não agregam valor a 

organização.

88
Obter conhecimento de como adminstrar o sistema eletrônico de 

informações utilizado amplamente pela insituição.

203
Lembrar conceitos pertencentes ao tema de Compras Públicas 

Sustentáveis no Brasil

205
Conhecer outras formas de atuação de trabalho diferente do 

executado tradicionalmente, ou seja: presencial.

207 Entender conceitos básicos sobre compras públicas

208 Lembrar e entender conceitos básicos sobre orçamento público

222

Capacitar os agentes públicos para a promoção da conduta ética 

tanto na execução dos serviços públicos quanto na utilização deles 

como cidadãos.

Ciência da 

Informação
86 Entender os princiapis conceitos pertinentes à gestão documental

Letras 51
Promover a difusão da LIBRAS, a fim de tornar essa língua um meio 

de comunicação comum entre os indíviduos.

ICEN, OUVID
Administração 

Pública
217

Entender e aplicar a Lei de acesso à informação e outras normas 

correlatas

ICEN, REITORIA
Administração 

Pública
204

Lembrar conceitos pertencentes à Lei Geral de Proteção de Dados e 

suas aplicações.

ICS
Outras não 

especificadas
199 Entender as principais atualizações sobre Doenças Infecciosas

242
Entender e lembrar as principais atualizações sobre Bioterismo, 

Saúde Pública e Doenças Infecciosas

ICSA, PROPAE, 

PROPLAN

Administração 

Pública
353

Aplicar conceitos relativos a administração publica federal para 

contextualizar a ação do servidor público

ICSA; PROAD; 

PROPLAN

Administração 

Pública
346 Aplicar ferramentas de gestão e controle

IDR Agronomia 42

Aperfeiçoar conhecimentos em técnicas avançadas na área de 

compostos bioativos alimentares, a fim de transferi-los para a 

UNILAB.

55

Conhecer novas técnicas e estabelecer parcerias na área de 

desenvolvimento rural para aperfeiçoamento acadêmico e 

desenvolvimento de pesquisas.
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IDR Agronomia 60

Aprimorar e ou ampliar conteúdos voltados as disciplinas ou áreas 

de pesquisa agrícola e ambiental, com enfase em centros de 

formação reconhecidos.

Educação 36 Entender e aplicar conceitos relativos à gestão acadêmica em IFES

52 Aprender usar ferramenta para EAD

Outras não 

especificadas
45

Promover a internacionalização, por maio da colaboração científica 

entre o grupo de pesquisa POLIFIBAN/CNPq e o ICTAN-CSIC, da 

Espanha.

49
Desenvolver técnicas e habilidades na coleta, manuseio, uso e 

preservação de recursos genéticos

53
Cumprir uma meta do projeto CONSAN-CPLP, direcionada a 

pesquisa de campo em Guiné Bissau.

57
Melhorar a produção científica por meio de parcerias entre grupos 

de pesquisa

62 Captar recursos externos para desenvolvimento de projetos

IEDS
Administração 

Pública
142

Entender os principais conceitos e legislação ao ingressar no serviço 

publico.

308
Entender e aplicar técnicas de gestão e fiscalização de contratos 

administrativos conforme os normativos vigentes

326
Conhecer e aplicar as ferramentas e técnicas que o servidor público 

dispoõe para o desempenho eficaz de suas funções e atribuições.

328
Entender e aplicar técnicas para elaboração de Termos de 

Referência, conforme as determinações legais

Educação 310 Entender e aplicar técnicas de docência para Engenharia

Engenharia 

Elétrica
277

Aprimorar os conhecimentos em projetos e manutenção em 

instalações elétricas.

307 Entender técnicas de instalações elétricas

Outras não 

especificadas
298

Criar projetos fotovoltaicos, tomando como referência ferramentas 

e normas atuais disponíveis sobre a matéria.

309 Aprender técnicas de Energia Solar

323 Aperfeiçoar estudos diversos

376
Aperfeiçoar estudos e práticas em química, com ênfase em 

saneamento ambiental.

Recursos 

Florestais e 

Engenharia 

Florestal

306 Aprender técnicas de processos químicos e biomassa

318
Aprender novas metodolgias de pesquisa na minha área de 

conhecimento: Processos bioquímicos e biomassa.

IEDS, ILL
Administração 

Pública
284

Aprimorar linguagens em Práticas Modernas de Gestão de Projetos 

e Processos.

IEDS, ILL, PROAD
Administração 

Pública
387

Entender e aplicar técnicas modernas no âmbito internacional em 

gestão de projetos e negócios.

IEDS, 

PROAD,PROPPG

Administração 

Pública
335

Entender as normas e os princípios gerais que regem a ação do 

servidor público federal para prevenir erros ou eventuais desvios de 

conduta por falta de conhecimento ou entendimento da legislação 

pertinente.

IEDS, PROINST, 

PROPLAN
Letras 330 Aprender e aprimorar a comunicação em Língua Inglesa.
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IEDS; IH, ILL, ICSA, 

PROAD

Administração 

Pública
144

Criar ações para sensibilizar e engajar os servidores quanto ao seu 

papel social e quanto a sua responsabilidade enquanto ocupantes 

de cargo público

IEDS;ILL; REITORIA Educação 319
Entender e aplicar técnicas de metodologias ativas em educação 

voltadas para o ensino superior.

IH
Administração 

Pública
98

Melhorar a qualidade do serviço, eficiência e eficácia, oferecido pela 

UNILAB

300

Entender e aplicar técnicas de elaboracão de normas e 

comunicações oficiais em consonância com o manual de redação 

oficial da Presidencia da República.

Direito 35 Renovar conhecimentos sobre Direito Administrativo

IH, PROGRAD, 

PROPPG

Administração 

Pública
101

Aplicar técnicas de autogerenciamento para melhorar a 

produtivadade, a motivação e desenvolver novas habilidades

IH, PROPAE
Administração 

Pública
344

Entender e aplicar técnicas e ferramentas de produtividade para a 

execução de tarefas administrativas

IH,ILL, DSIBIUNI,
Administração 

Pública
378

Aplicar conhecimentos e técnicas de atendimento ao público para 

melhorar a satisfação do público-alvo com o atendimento realizado 

na Unilab

IH; ILL, REITORIA
Administração 

Pública
345 Aplicar ferramentas de modelagem de processos

ILL
Administração 

Pública
43

Realizar a divulgação de trabalhos científicos desenvolvidos na 

Unilab através de parcerias.

96 Melhorar compreensao do fluxo institucional

209
Entender novas técnicas e estabelecer parcerias com diferentes 

entidades públicas e privadas para aperfeiçoamento acadêmico

210
Aplicar ferramentas de organização de equipes para realização de 

trabalhos de pesquisa e extensão

263
Aprofundar permanentemente as competências de ensino, pesquisa 

e extensão, por meio da formação continuada de DOCENTE.

275

Criar estratégias dequalificação profissional e desenvolvimento de 

pessoal voltadas para o desenvolvimento de atividades de ensino, 

pesquisa e extensão

282
Aprimorar o conhecimento técnico sobre edição de textos, planilhas 

e apresentações em slides.

290 Entender conceitos e normas seobre o comitê de ética em pesquisa.

369
Criar ferramentas que proporcionem a acessibilidade em sistemas e 

aplicações digitais

380
Criar inovações de impacto no serviço público (Unilab) a partir do 

aperfeiçoamento de conhecimentos e técnicas em gestão pública

Educação 93 Melhorar os objetivos didáticos-pedagógicos.

151 Divulgar e conhecer pesquisas e praticar o intercâmbio científico

235

Entender e aplicar as atualizações da legislação educacional 

brasileira, a fim de possibilitar uma visão ampla acerca das normas 

da Educação.

259
Atualizar competências e conteúdos para ministrar disciplinas e 

desenvolver projetos de pesquisas na área.
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Educação 265

Aprofundar os conhecimentos para o desenvolvimento de 

atividades de ensino e pesquisa no âmbito da educação formal e 

continuada.

267
Aprofundar conhecimentos e competências na área de atuação 

docente.

278

Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem, Pesquisa e 

Extensão, na disciplinas e projetos de pesquisas e atividades de 

extensão.

286

Aprimorar habilidades e competências em ensino, pesquisa e 

extensão, e ampliar e/ou melhorar programas de pós-graduação, 

por meio da formação continua.

317 Entender conceitos relacionados à gestão academica

Letras 161 Desenvolver projeto de pesquisa em literatura

164
Desenvolver projeto de pesquisa em Grupo de Pesquisa associado 

às atividades docentes, referente aos estudos de Literatura.

223

Buscar cooperação e divulgar ações pedagógicas em de ensino e 

extensão e o desenvolvimento de pesquisas sobre Literaturas de 

Língua Portuguesa.

279
Aprimorar o processo de ensino-aprendizagem no ensino de 

disciplinas com temas e literaturas africanas na ementa.

302
Aplicar conhecimentos em Língua Portuguesa para redigir textos 

conforme as normas, e boas práticas de escrita.

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

Linguística 251
Atualizar conhecimentos sobre técnica e estratégias de 

argumentação.

Outras não 

especificadas
17

Criar ações para sensibilizar os servidores sobre a missão, e a 

identidade institucional da Unilab, considerando a integração com 

os países lusófonos parceiros

221
Compartilhar experiências de pesquisa para dar visibilidade à 

instituição e a seus pesquisadores.

247
Atualizar conhecimentos técnicos e científicos na área de autuação 

do servidor.

264
Aplicar estratégias para criar um ambiente no contexto de trabalho 

remoto.

269
Aplicar técnicas para lidar com ferramentas áudio-visual, de 

iluminação e conexão com redes móveis e fixas.

394 Adiquir conhecimentos em acessibilidade

ILL, GR
Administração 

Pública
271

Aplicar técnicas de planejamento e organização das atividades 

diárias.

ILL, IDR
Administração 

Pública
134

Aplicar técnicas de gerenciamento de ferramentas digitais, 

softwares e equipamentos de trabalho

Educação 299
Criar material didático para educação a distancia, conforme as 

técnicas e a legislação a que versam sobre a matéria

343
Entender e aplicar ferramentas digitais para dinamizar as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão.

Outras não 

especificadas
15

Criar ações para sensibilizar e engajar os servidores sobre a missão e 

a identidade institucional da Unilab, considerando a 

internacionalização e da interiorização.

ILL, OUVID
Administração 

Pública
206

Entender os fundamentos da ética e suas relações com o serviço 

público

ILL, PROAD, 

PROPAE, CRG

Administração 

Pública
379

Aperfeiçoar a participação em processos administrativos 

disciplinares
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ILL, PROAD, 

PROPPG

Administração 

Pública
274

Aprimorar procedimentos e práticas administrativas em diversas 

áreas.

ILL, PROEX Educação 226

Criar procedimentos e protocolos para a realização de eventos 

acadêmicos com vistas a promover a difusão, a produção cultural, 

acadêmica, científica e que contribuam para angariar parcerias e 

recursos para as açòes da universidade.

ILL, PROGRAD Educação 294
Entender conceitos e parâmetros componentes do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES).

ILL, PROPAE Educação 283
Criar políticas educacionais a partir do conhecimento teórico, 

técnico e normativo sobre a matéria.

Saúde Coletiva 179
Criar programas de promoção de saúde voltados para a comunidade 

universitária

ILL, PROPLAN, 

PROPPG

Administração 

Pública
340

Criar indicadores, a partir de técnicas e ferramentas adequadas, 

para avaliação institucional e controle.

ILL, PROPPG
Administração 

Pública
213 Entender e aplicar ferramentas de gestão da inovação

Educação 393 Avaliar prospostas de programas de pós-gradução

Outras não 

especificadas
187

Criar ações coordenadas de preservação do meio ambiente na 

Unilab, por meio do conhecimento sobre o manuseio correto do lixo 

eletronico

ILL, REITORIA Letras 141
Criar e avaliar artigos em língua estrangeira estabelecer parcerias 

com pesquisadores estrangeiros renomados

ILL, SGP
Administração 

Pública
154

Desenvolvimento de liderança, processos gerencias, relações 

interpessoais e aprofundamento nos sistemas em uso na instituição.

ILL, SGP, IDR, DTI, 

IEAD

Administração 

Pública
347 Aplicar técnicas de gerenciamento de projetos

348 Aplicar técnicas de gerenciamento de processos

ILL; IDR Educação 266
Aprofundar e desenvolver técnicas, metodologias e conhecimentos 

na área de pós-graduação.

ILL; PROGRAD Educação 312

Entender a regulamentação educacional aplicável às IES e os 

parametros de acompanhamento dos cursos de graduação pela 

SERES/MEC, para amparar a elaboração de indicadores que 

permitam o acompanhamento prévio e o gerenciamento desses 

fatores pela unidade co

ILL; PROGRAD; 

GR; IH

Ciência da 

Informação
338

Entender e aplicar as principais funcionalidades do SEI para a 

elaboração e gestão documental no âmbito da unidade.

ILL; REITORIA Educação 334
Entender conceitos, princípios e métodos da área de Educaçãao 

Profissional e Tecnológica.

Outras não 

especificadas
272 Aprimorar técnicas de desenvolvimento de atividades de pesquisa.

ILL; SGP
Administração 

Pública
301

Entender e aplicar connhecimentos e técnicas para a construção 

positiva de relações interpessoais visando favorecer o trabalho em 

equipe.

ILL;SGP
Outras não 

especificadas
311

Aplicar técnicas de auto gerenciamento e compreender as diversas 

formas de relações interpessoais.

OUVID
Administração 

Pública
211 Entender e aplicar ferramentas disponíveis para a Ouvidoria Pública

OUVIDORIA
Administração 

Pública
192

Entender o procedimento de classificação e tratamento de 

denúncias

193 Aplicar técnicas de atendimento ao cidadão
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OUVIDORIA
Administração 

Pública
194

Entender as implicações e aplicações da Lei de Acesso à Informação 

nas rotinas administrativas

195 Lembrar e entender as técnicas aplicadas na resolução de conflitos

196
Lembrar e entender os instrumentos de controle social relacionados 

à Ouvidoria

197
Entender os principais fundamentos da ética e sua ligação com a 

Ouvidoria

PROAD Administração 244

Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações 

relativas aos conhecimentos técnicos em demonstrações contábeis 

na contabilidade pública.

246
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações 

relativas à contabilidade pública e em retenções na Fonte.

250

Aplicar conhecimentos sobre retenções tributárias na fonte para 

órgãos públicos da administração pública federal e novas 

declarações acessórias.

297
Aplicar conceitos, técnicas e normas de execução orçamentária e 

financeira.

370 Aplicar conhecimentos atualizados em retenções tributárias

Administração 

Pública
74 Organizar e implementar Gestão por Projetos

94
Entender os procedimentos relativos à fiscalização de contratos 

executados sob o regime de dedicação exclusiva de mão-de-obra

138

Criar demonstratitivos para evidenciar a adequada situação 

patrimonial e possibilitar o correto reconhecimento, mensuração, e 

evidenciação dos bens públicos

229

Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados sobre 

receita e despesa no âmbito do orçamento público para realizar 

uma melhor assessoria

230
Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados sobre 

controle de receitas e GRU

239
Entender e aplicar o que couber quanto às atualizações refentes à 

legislação e procedimentos que versam sobre compras públicas

240

Entender e aplicar o que couber quanto às atualizações refentes à 

legislação e procedimentos que versam sobre a aplicação de 

penalidades em contratos administrativos.

241
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações 

relativas a alterações e aditivos aos contratos administrativos

245
Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações 

relativas ao controle interno.

255

Entender e aplicar o conhecimento atualizado sobre as 

funcionalidades do Sistema Tesouro Gerencial para emissão de 

relatórios gerenciais

273
Analisar e compor processos de compras públicas considerando a 

legislação vigente.

292

Entender e aplicar conhecimentos na área de contratações diretas, 

incluindo a operacionalização de sistema de dispensa eletrônica de 

Licitação.

331 Entender e aplicar técnicas de gerenciamento de projetos
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Administração 

Pública
337

Aplicar conhecimentos acerca da legislação referente a contratação 

de fundações, por dispensa de licitação para instruir processos 

dessa natureza em conformidade com a legislação.

342
Aplicar ferramentas tecnológicas para realizar Auditoria 

Governamental

358
Criar e avaliar planilhas de custos e formação de preços, segundo a 

IN 05/2017

Ciência da 

Informação
25 N2 - Entender e aplicar técnica de classificaão de documentos

Outras não 

especificadas
27

N1 - Aplicar técnicas de desenho e mapeamento do fluxo de 

processos utilizando o Bizagi.

227

Aplicar conhecimentos relativos a energias renováveis e 

sustentabilidade para atuar na gestão e fiscalização de contratos de 

serviços de fornecimento de energia elétrica e fornecimento de 

água encanada de forma mais eficiente.

PROAD, PROPLAN
Administração 

Pública
276 Aprimorar os conhecimentos na área de gestão pública.

PROEX
Administração 

Pública
31

Otimizar as ações de planejamento, analisar os pontos fortes e 

fracos e oportunidades internas e externas da unidade.

Comunicação 3

Entender e aplicar conhecimentos acerca de conceitos, técnicas, 

instrumentos e ferramentas de pertinentes à comunicaçào 

institucional

Educação 33

Atualizar os conhecimentos acerca da legislação educacional 

brasileira, a fim de possibilitar uma visão ampla acerca das normas 

da Educação.

47
Atualizar conhecimentos em estudos culturais, currículo, educação e 

ensino

Outras não 

especificadas
32

Orientar equipes de trabalho e otimizar constantemente o 

desempenho profissional da equipe.

34 Participar do Fórum de Extensão

38
Aplicar conhecimentos e técnicas necessários ao planejamento, à 

organização e à avaliação de eventos institucionais

40
Entender e aplicar os procedimentos e técnicas necessários à 

organização de um cerimonial público institucional

44
Aumentar a eficiência dos resultados das unidades e os 

relacionamentos interpessoais

PROGRAD
Ciência da 

Informação
388

Entender os principais conceitos relativos à gestão documental 

aplicada ao setor público

Outras não 

especificadas
181 Entender o processo de elaboração de políticas públicas

PROGRAD, GR
Administração 

Pública
329

Aplicar ferramentas e técnicas do secretariado executivo para 

aprimorar a organização das demandas do setor.

PROGRAD, 

PROPLAN

Outras não 

especificadas
359

Aplicar conhecimentos avançados em planilhas eletronicas para 

otimizar a rotina de trabalho da unidade

PROINST
Administração 

Pública
92 NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

132
Entender os principais conceitos que norteiam as melhores práticas 

em gestão pública

139
Entender o funcioanmento e os conceitos relativos a ética no 

ambiente de trabalho
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PROINST
Administração 

Pública
140

Entender as normas que norteiam a conduta do servidor em suas 

relações de trabalho

Filosofia 135 FILOSOFIA E EDUCAÇÃO

PROPAE Administração 254
Entender e aplicar metodologias e fluxos de gestão de processos e 

resultados.

Administração 

Pública
5

Entender a plicar tecnologias da informaçào nos processos de 

trabalho (Excel, Banco de dados, Bizagi etc(

46 Entender a legislação pertinente à carreira do PCCTAE

150
Avaliar políticas públicas por meio da criação de indicadores de 

monitoramento

185
Avaliar políticas públicas para atuar nas fases do planejamento e 

gestão de plolíticas públicas institucionais

280
Aprimorar o processo de cuidado às pessoas com diversas 

enfermidades.

324

Entender conceitos relativos a contratações que envolvam a 

aquisição de itens oriundos da agricultura familiar em compras 

institucionais.

Educação Física 231

Atualizar os conhecimentos para elaboração e aplicação de sessões 

de treinamento para o desenvolvimento da aptidão funcional para a 

promoção da saúde e bem-estar longevo saudável.

Medicina 228 Atualizar, ampliar e compartilhar conhecimentos em em saúde

248
Atualizar conhecimentos técnicos e científicos na área de atuação 

do servidor.

256
Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas 

medicina tropical.

257
Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas 

medicina de familia e comunidade

258
Atualizar conhecimentos e aperfeiçoar práticas em práticas 

integrativas e complementares.

281
Aprimorar o processo de cuidado às pessoas com diversas 

enfermidades.

291
Aplicar conhecimentos para manejo de paciente cardiopata e 

nefropata para abordagem assertiva deste público.

303
Aprimorar a competencia médica na área de prevenção e promoção 

a saúde incluindo tópicos de nutrição e saude mental

386 Aplicar conhecimentos teóricos, técnicos e práticos em saúde

Nutrição 253

Atualizar conhecimentos sobre ações de prevenção de doenças, 

promoção da saúde, vigilância em saúde e assistência relacionadas à 

Nutrição.

Probabilidade e 

Estatística
262

Aplicar conhecimentos estatísticos necessários ao desenvolvimento 

de análise socioeconômica.

Psicologia 225
Autalização e aprofundamento de conhecimentos técnicos e 

científicos na área de atuação do servidor

314

Entender sobre instrumentos, técnicas, procedimentos destinados 

ao acolhimento e atendimento de pessoas que sofrem com ideação 

suicida

391
Adquirir conhecimentos em práticas integrativas e complementares 

em saúde, saúde mental
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Saúde Coletiva 166
Entender e aplicar os principais fatores relativos à promoção do 

cuidado integral para promoção da saúde dos discentes

168 Criar ações de políticas públicas de saúde no contexto da Unilab;

377 Aperfeiçoar conhecimentos em saúde coletiva.

Serviço Social 202

Entender sobre os impactos das vulnerabilidades sociais nas 

configurações familiares, nas sexualidades e gênero e nas políticas 

sociais gestadas pelos profissionais de Serviço Social

313

Entender sobre legislações, instrumentos, técnicas, procedimentos 

destinados a prevenção, acolhimento e atendimento de mulheres 

vítimas de violência.

Sociologia 212 Entender a realidade indígena do Brasil

PROPAE; PROPPG
Administração 

Pública
327

Entender e aplicar técnicas e ferramentas para elaboração de 

planejamento estratégico.

PROPLAN Administração 249
Aplicar o conhecimento relacionado à contabilidade de custos e 

tesouro gerencial

270 Entender e aplicar técnicas e teorias da Administração.

Administração 

Pública
41 REALIZAR O ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTARIO

155

Criar protocolos de controle interno e avaliação de processos, que 

possibilitem o gerenciamento de riscos e melhorar a qualidade das 

ações de auditoria interna

159 Criar ferramentas para avaliação e controle

189 Curso de Business Inteligence (Power BI)

191
Lembrar e entender processos e procedimentos de planejamento 

estratégico

201
Criar ferramentas gerenciais e de informação que contribuampara a 

tomada de decisão da alta administração

243

Entender e aplicar o que couber quanto às principais atualizações 

relativas ao técnico do planejamento orçamentário na esfera 

federal.

252
Entender sobre as principais atualizações acerca da matéria de 

orçamento público

285 Aprimorar habilidades para trabalhos administrativos.

304

Entender e aplicar o conhecimento sobre as funcionalidades do 

Sistema Tesouro Gerencial para aprimorar controle e 

acompanhamento orçamentário.

305
Entender e aplicar técnicas para elaboração do planejamento 

estratégico institucional.

333 Entender conceitos, princípios e métodos de Administração

336

Aplicar conhecimentos em cooperação internacional para explorar 

potenciais potenciais soluções transformadoras para os grandes 

desafios globais entre o Brasil e demais países da CPLP.

339

Aplicar os sistemas de gestão ambiental e desenvolvimento 

sustentável para o acompanhamento de planilhas de custos e 

orçamentos de projetos de arquitetura e engenharia.

349

Entender as funcionalidades da tecnologia BIM (Building 

Information Model) para desenvolver projetos de engenharia e 

arquitetura
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Administração 

Pública
371

Aplicar técnicas e normativos que tratam de gestão e ficalização de 

obras e serviços de Engenharia para melhorar tais procedimentos no 

ambito da Unilab

373

Criar editais para certames para contratação de obras e serviços de 

engenharia segundo a legislação pertinente e aumentando 

assertividade do processo

374

Criar termos de referência /projetos básicos de obras e serviços de 

engenharia segundo a legislação pertinente e aumentando a 

satisfação com a qualidade das entregas

Ciência da 

Informação
13

criar novas ferramentas e funcionalidades para o Banco de dados da 

Unilab

37 Refinamento de planilhas e análise de dados

288
Aplicar técnicas de mineração de dados para para gerenciamento de 

informações e políticas institucionais

289
Criar planilhas para gerenciamento de informações e políticas 

institucionais

381
Aperfeiçoar a manipulação de dados através de linguagem de 

programação R

382
Aperfeiçoar a manipulação de dados através de liguagem de 

programação python

Comunicação 392

Aplicar ferramentas de administração e marketig no contexto da 

administração pública para contribuir com o enfrentamento de 

novos desafios pela instituição

Engenharia Civil 146
Criar projetos de Segurança Contra Incêndio e Pânico abrangendo 

variados sistemas

375
Analisar bens imóveis, considerando as questões técnicas e 

normativas que regem a matéria, especialmente no setor público.

Outras não 

especificadas
39

Avaliar e criar práticas, projetos e equipamentos sustentáveis do 

ponto de vista ambiental e social

Probabilidade e 

Estatística
61

Criar e avaliar informações estatísticas quanto à transição 

populacional de discentes na UNILAB utilizando técnicas e 

ferramentas avançadas de projeção populacional e matrizes de 

probabilisticas de transição.

63

Criar e avaliar informações e estatísticas públicas voltados à 

mensuração e à compreensão das diversas dimensões da realidade 

populacional e territorial no âmbito da Unilab e suas regiões de 

atuação.

268 Aplicar técnicas estatísticas para análise de dados.

368
Aplicar técnicas de estatística para realizar a análise de informações 

e políticas institucionais

PROPLAN, AUDIN, 

GR

Administração 

Pública
372

Entender e aplicar a legislação pertinente a licitações de obras e 

serviços de engenharia

PROPPG
Administração 

Pública
174 Avaliar e criar indicadores estratégicos de resultado.

352
Aplicar técnicas de gerenciamentento de equipes para melhorar a 

integração e as relações de trabalho da unidade

357 Criar indicadores de eficiência (KPIs)

PROPPG, CRG, 

PROINST, SGP, ILL, 

REITORIA

Administração 

Pública
351

Aplicar técnicas de gerenciamento de conflitos para lidar com 

situações conflituosas no ambiente de trabalho

PROPPG, ILL, 

REITORIA

Administração 

Pública
341 Aplicar técnicas e ferramentas para o gerenciamento de processos
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REITORIA
Administração 

Pública
216

Entender e aplicar, no contexto da Unilab, ferramentas e técnicas 

concernentes ao planejamento e avaliação de políticas públicas.

296
Entender e aplicar técnicas de gestão e liderança com foco em 

resultados

Ciência da 

Informação
6 Entender e aplicar técnicas de protocolo.

9
Entender e aplicar técnicas de Tecnicas de gestão de Arquivos e 

documentos públicos

SGP
Administração 

Pública
48

Aplicar conceitos e técnicas para promover de forma 

institucionalizada a qualidade de vida no trabalho

56
Entender e aplicar conceitos sobre a Substituição do Programa de 

Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA)

58
Entender e aplicar conceitos sobre a Gestão de Riscos Ocupacionais - 

GRO

59
Entender e aplicar conceitos sobre o Programa de Gerenciamento 

de Riscos - PGR;

69
Entender e aplicar as principais atualizaçòes em perícia oficial em 

saúde, utilizando os sistemas SIASS e ME

71
Entender e aplicar normas e procedimentos para análise, concessão 

e revisão de adicionais ocupacionais (insalubridade/periculosidade)

127
Analisar e aplicar Identificar ferramentas para produção de 

diferentes conteúdos de natureza instrucional

129

Entender e aplicar ferramentas e técnicas para elaborar o plano de 

oferta de ações internas de desenvolvimento para capacitar 

servidores da Unilab a partir das informações do LND e da oferta de 

cursos da ENAP.

130

Analisar e aplicar ferramentas e aplicativos que contribuam para a 

oferta de ações de desenvolvimento e capacitação a distância para 

viabilizar a organização dessas ações pela DDP/SGP.

136
Entender e aplicar ferramentas que contribuam para a realização de 

atividades de trabalho remotamente.

137

Entender e aplicar ferramentas de gestão de processos tais como 

Pacote Office e Google Drive, Trello, para contribuir com a eficiência 

da unidade

152
Criar oportunidades e ações de desenvolvimento para os servidores 

da Unilab

170

Desenvolver habilidades de liderança, gestão, práticas lúdicas em 

atividades grupais, metodologias ativas e práticas com sistemas de 

gestão de pessoas

183

Entender e aplicar técnicas de gerenciamento de equipes para a 

construção positiva de relações de trabalho, para melhorar os 

resultados Institucionais.

200
Criar dashbords no excel para analisar as informações oriundas do 

Levantamento de Necessidades de Desenvolvimento.

214
Entender e aplicar técnicas de liderança para engajar a equipe em 

atividades e projetos

215
Entender e aplicar as funcionalidades do Sistema Integrado de 

Administração de Pessoal
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Administração 

Pública
218

Aplicar técnicas de comunicação e liderança para engajar pessoas 

em projetos

220

Entender como a governança de pessoas pode assegurar que a 

gestão de pessoas contribua efetivamente para o alcance dos 

objetivos estratégicos.

232
Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em 

sistemas de informação do governo para gestão de pessoas

287

Criar políticas e procedimentos em gestão de pessoas a aprtir do 

conhecimento técnico da legislação, de práticas atuais e do diálogo 

com outras IFES.

332
Entender e aplicar técnicas e procedimentos para tomada de 

decisão

354
Aplicar técnicas para gerenciamento do tempo e de organização do 

trabalho para aumentar a produtividade

360

Aplicar técnicas de mensurar tarefas e de dimensionamento de 

pessoal para identificar servidores que estão com déficit ou 

sobrecarga de trabalho

361
Aplicar técnicas de mapeamento de processos para realizar o 

mapeamento dos processos da unidade

362
Aplicar técnicas de feedback para fortalecer as relações 

interpessoais e realizar melhorias nas atividades da unidade.

363

Aplicar técnicas de diagnóstico de déficts de desempenho 

organizacional para realizar o Levantamento de Necessidades 

conforme a PNP e o PDI da Unilab.

366
Aplicar técnicas de autogerenciamento e reconhecer as diversas 

formas de relações interpessoais.

367

Aplicar técnicas básicas de estatística para planejar as ações de 

capacitação a partir da análise dos dados oriundos do Levantamento 

de Necessidades de Desenvolvimento para o PDP.

Ciência da 

Informação
384

Criar programas de capacitação interna a partir da análise de dados 

extraídos do LND, utilizando o excel como ferramenta

Comunicação 128

Entender e aplicar os recursos disponíveis na plataforma que 

hospeda a página do PDP da Unilab para aprimorar a comunicação 

das informações e aumentar o número de acessos.

148
Criar peças de comunicação visual informativas sobre as ações e 

procedimentos da Unidade

364

Aplicar técnicas de comunicação que contribuam para 

apresentações de trabalhos e projetos da unidade para o público 

interno e externo

385

Criar diferentes materiais de divulgação e orientação acerca das 

ações da DDP, utilizando aplicativos e ferramntas que otimizem o 

tempo e qualidade na elaboração desses produtos

Fisioterapia e 

Terapia 

Ocupacional

65 Planejamento e gestão de oficinas terapêuticas

261
Aplicar técnicas de arteterapia para promover a qualidade de vida 

no trabalho dos servidores da Unilab.
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SGP Medicina 260
Atendimento em Urgência e Emergência no atendimento pré-

hospitalar.

Outras não 

especificadas
10 Tanatologia e estudos sobre Luto

19
Criar procedimentos e normas para estabelecer protocolos de 

segurança em laboratórios e biossegurança

50
Criar protocolos de saúde para promoção de contextos laborais 

salubres

54
Criar políticas e procedimentos de promoção de saúde em contexto 

de crise

64 Práticas Integrativas e Complementares (PICS)

67 Planejamento e gestão de eventos

73
Entender e aplicar normas e procedimentos para realizaçào de 

Perícia Ambiental;

188 Curso de Ergonomia;

190
Aplicar conhecimentos técnicos para a Formação de Brigada de 

Incêndio utilizando dos sistemas de combate a incêndio.

383 Análise Ergonômica – Atuações em contexto de crise

Psicologia 20 Saúde mental em contexto de crise

SGP, IH, ICSA
Administração 

Pública
390

Entender a legislação básica de gestão de pessoas no setor público 

(8.112/90)

SGP, PROPAE
Administração 

Pública
233

Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em 

gerenciamento de equipes;

SGP;PROPAE
Administração 

Pública
234

Entender e aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em normas 

de gestão de pessoas no setor público;

SIBIUNI
Administração 

Pública
177

Entender e aplicar os principais aspectos relacionados ao 

desenvolvimento da habilidade de liderança

Ciência da 

Informação
102 Marc bibliográfico

126
Criar procedimentos para implementar a gestão da qualidade em no 

Sistema de Bibliotecas da Unilab

131
Guia de posicionamento digital para bibliotecas e profissionais de 

biblioteconomia

133
Entender e aplicar conceitos de gestão da qualidade no contexto de 

Bibliotecas Universitárias

143
Entender os normativos e o papel da Biblioteca universitária no 

processo de avaliação institucional.

224

Entender e aplicar técnicas de gestão de biblioteca universitária, 

considerando os parâmetros de qualidade e os indicadores 

utilização na avaliação do MEC

389
Conhecer e aplicar as funcionalidades do sistema Pergamum para 

gerenciar o acervo da Unilab

Letras 105 Literatura cearense

107 Língua portuguesa, literatura e artes

Outras não 

especificadas
219 Comunicação para todos recursos e ferramentas de acessibilidade

SP
Administração 

Pública
365

Aplicar técnicas de comunicação que contribuam para a mobilização 

e para o engajamento de stakeholders em processos e projetos

TAE
Administração 

Pública
355

Criar planilha de obras e composições de preços com B.D.I e Leis 

Socias
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TAE Psicologia 356

Aplicar a comunicação não violenta com o objetivo de desenvolver 

relações interpessoais mais harmoniosas e prevenir que conflitos 

impactem negativamente no ambiente de trabalho
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