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Transversal (Vários itens)
Tipo de Aprendizagem (Vários itens)
Subtipo (especificação) de 
Aprendizagem

(Vários itens)

Instituição (Vários itens)

Temática (Macro) ID-
UNILAB Necessidade

Administração 145 Entender a aplicar conhecimentos em Gestão Estratégica com BSC.
224 Gerir adequadamente projetos

Administração 
Pública 9 Aplicar as ferramentas avançadas do SEI para organização e tramitação de documentos e processos na unidade.

14
Aplicar conhecimentos atualizados em contratos administrativos  para a elaboração Termos de Referência para Contratação de 
Bens e Serviços, conforme os parâmetros legais e as recomendações do TCU, para aprimorar os serviços do restaurante 
universitário.

52
Aplicar conhecimentos em Gestão pública, políticas públicas, gestão pública na educação e em elaboração de indicadores de 
desempenho institucional para proporcionar maior segurança no desempenho das atividades correlatas e para minimizar a 
dificuldade de alguns membros da equipe em lidar com questõe

70 Aplicar conhecimentos relativos à nova Lei de Licitação.
72 Aplicar conhecimentos sobre  o Estatuto Dos Servidores Público no cotidiano da instituição

73 Aplicar conhecimentos sobre legislação e Direito Administrativo junto à gestão pública para gestores e servidores

74 Aplicar conhecimentos sobre o tesouro gerencial para elaborar relatórios com informações extraídas da plataforma de forma 
célere

77 Aplicar de ferramentas de Gestão de Projetos, por exemplo o Trello,  para organizar as rotinas administrativas.

84 Aplicar ferramentas para gestão eficaz no setor público.
88 Aplicar normas técnicas e legislativas na elaboração de documentos oficiais
89 Aplicar novas ferramentas para o desempenho de atividades de rotina

103 Aplicar técnicas para aumentar a produtividade.
105 Aplicar técnicas para gestão de documentos criados ou recebidos.
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107 Aplicar técnicas para mensurar e acompanhar a produtividade.
113 Criar artefatos para a contratação na área de fiscalização de contratos e correlatas.

115 Criar de artefatos para processos licitatórios, em conformidade com a legislação correlata,  para melhorar as dinâmicas de Gestão 
e Fiscalização de contratos, bem como, otimizar os processos licitatórios da unidade.

119 Criar fluxos e processos de melhoria na unidade amparados por conhecimentos em  Mapeamento de processo.

121 Criar fluxos e propostas de melhoria dos processos da unidade a partir dos conhecimentos em gestão por processos, 
considerando os riscos e ferramentas de controle e acompanhamento de processos.

149 Entender a composição da Planilha de Custo e Formação de Preço para melhorar as dinâmicas de Gestão e Fiscalização de 
contratos, bem como, otimizar os processos licitatórios da unidade.

155 Entender como funciona o gerenciamento de projetos.
156 Entender conceitos e boas práticas de gestão de inovação aplicados na administração pública

187 Entender e aplicar conhecimentos sobre modernização administrativa e planejamento para lidar com as intensas demandas que 
chegam na unidade de forma célere e alinhada ao planejamento estratégico

193 Entender e aplicar metodologias e fluxos de gestão de processos e resultados.

196 Entender e aplicar o procedimentos de mapeamento de processos de forma suficientemente detalhada para orientar 
internamente todos os membros da unidade.

207 Entender e aplicar técnicas para gestão do tempo
211 Entender e aplicar, de forma racional, o arquivamento dos processos.

213 Entender o funcionamento da Plataforma Sucupira (Módulo Coleta CAPES) para inserir as informações na plataforma de forma 
correta e eficaz.

217 Entender sobre Accountability  para atender com maior celeridade e segurança as demandas geradas pelos órgãos de controle 
externo e interno

219 Entender sobre gerenciamento de processos com foco em gerenciamento de riscos.
225 Lembrar conhecimentos em direito administrativo
226 Lembrar conhecimentos em licitações e contratos administrativos
227 Lembrar conhecimentos sobre Processo Administrativo Federal
231 Utilizar software de planejamento para gerenciar demandas da unidade.

Artes 148 Entender a aplicar conhecimentos relativos ao teletrabalho e à organização do tempo no teletrabalho
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Ciência da 
Computação 137 Criar tabelas dinâmicas no excel para otimizar o levantamento de dados necessários

164 Entender e aplicar conhecimentos em Excel para organizar melhor e com mais agilidade dados  que necessitem de planilhas 
eletrônicas.

221 Entender sobre métodos quantitativos de pesquisa para realizar a análise de dados e proceder com registro e controle de 
diplomas e certificados de forma mais eficiente.

230 Registros e Controles Acadêmicos  para gestão de documentos acadêmicos para gerar aprimorar os fluxos e proporcionar 
atendimentos mais céleres.

Ciência da 
Informação 78 Aplicar de ferramentas, plataformas digitais e metodologias de estimulo à aprendizagem para ações em grupos socioeducativos 

(salas virtuais e presenciais)
220 Entender sobre gestão de riscos e governança, para fins de aperfeiçoamento.

Comunicação 21 Aplicar conhecimentos avançados em informática, para atuar em mídias sociais.

38 Aplicar conhecimentos e técnicas realizar atendimento ao público de excelência, com o desenvolvimento de capacidades 
diferenciadas, para um atendimento pós pandemia, com possibilidade de Tele atendimento.

61 Aplicar conhecimentos em relações interpessoais
104 Aplicar técnicas para falar em público.
138 Criar, de forma didática, tutoriais e publicação para mídias sociais.
189 Entender e aplicar ferramentas de apresentações
191 Entender e aplicar ferramentas pertinentes a planilhas eletrônicas e processadores de textos.
199 Entender e aplicar técnicas atuais em Secretariado
222 Entender sobre Secretaria Digital para viabilizar o aumento da produtividade da unidade

Direito 4 Analisar e priorizar processos para lidar com a demanda atual e com processos ainda pendentes.

Engenharia Civil 8 Aplicar a Nova Lei de Licitações para contratação de obras e serviços de engenharia.

Letras 56 Aplicar conhecimentos em língua portuguesa para contribuir com a elaboração de artefatos e contratos referentes à área de 
compras públicas

Outras não 
especificadas 66 Aplicar conhecimentos para utilização da Plataforma Sucupira pelos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação para 

obter melhora na avaliação da CAPES
123 Criar fluxos e protocolos de trabalho para melhor organização das demandas setoriais
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206 Entender e aplicar técnicas para delegar atividades e gerir equipes contribuindo para o atendimento das demandas a contento

208 Entender e aplicar técnicas para gestão do tempo e organização de agenda
Psicologia 209 Entender e aplicar técnicas para mediação de conflitos no ambiente de trabalho.

Saúde Coletiva 93 Aplicar técnicas de gestão do tempo e organização de agenda para organizar fluxos e procedimentos que afetam a esfera 
técnica no ambito do atendimento a saúde do estudante.

Serviço Social 79 Aplicar e analisar as ações afirmativas e as intersecções de raça, gênero e LGBTQI+.


