
1
Ampliar os seus conhecimentos sobre práticas inclusivas na universidade para receber melhor todos os cidadãos que vem até a nossa 

instituição

2 Aprimorar os conhecimentos sobre Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD  para uma melhor proteção e uso de dados da instituição.

3
Conhecer os princípios da integridade pública para debater temas como ética, nepotismo, conflito de interesse, assédio moral e sexual e 

responsabilização dentro da instituição.

4
Aprender a manusear e alimentar corretamente o website da instituição bem como a utilização de ferramentas de edição de áudio e 

vídeo, para explorar o Marketing digital e as mídias sociais.

5 Aperfeiçoar a condução e gerenciamento de equipes para a construção de times de alta performace.

6 Adquirir conhecimentos básicos essenciais para a elaboração de projetos para expandir a atuação da universidade.

7
Aprimorar conhecimentos sobre fiscalização, análise e prestação de contas de convênios e elaboração de termos de execução 

descentralizados para melhorar a atuação do planejamento da instituição.

8 Conhecer os princípios e medidas da Lei de Acesso à Informação - LAI e o papel da ouvidoria na Instituição.

9 Ampliar conhecimentos na área de Engenharias

10 Aprimorar os conhecimentos em Protocolo e Cerimonial Universitário para melhor organizar os eventos institucionais.

11 Ampliar conhecimentos na área de Ciências da Saúde
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12 Aprimorar e apreender conhecimento nos conteúdos e temáticas das áreas das Ciências Biológicas

13
Aprimorar o manuseio e operacionalização dos sistemas da Universidade como SIPAC, SAPIENS, SIGRH e SIGAA, para assim potencializar o 

uso dessas ferramentas alcançando uma maior eficiência nas atividades institucionais.

14 Qualificar e capacitar em programas de pós-gradação e ações de capacitação em áreas de natureza multidisplinar

15
Aprimorar o manuseio e operacionalização dos sistemas do Governo Federal como SEI e SCDP, para assim potencializar o uso dessas 

ferramentas alcançando uma maior eficiência nas atividades institucionais.

16 Atualizar conhecimentos sobre Diagnóstico por imagem em animais

17 Aprimorar os conhecimentos em Redação Oficial para assim aperfeiçoar a escrita e a formatação de documentos oficiais da instituição.

18 Melhorar a capacidade de planejamento, organização e execução das tarefas

19
Aprimorar os conhecimentos sobre os fluxos dos processos e dos procedimentos institucionais para diminuir o retrabalho dos servidores e 

unidades.

20 Aprimorar conhecimento sobre a gestão do tempo

21
Aprimorar conhecimentos e técnicas de mapeamento de processos para uma melhor organização e transparência dos processos e 

procedimentos institucionais.

22 Atualização de conhecimentos na área de gestão participativa

23
Aperfeiçoar o processo de comunicação interna e externa para reduzir o retrabalho dos servidores e aumentar a transparência dos 

procedimentos institucionais.

24 Aprimorar técnicas de atendimento ao público para melhor receber o público interno e externo da Instituição.

25
Aperfeiçoar o relacionamento interpessoal e a sua capacidade de gerenciar conflitos desenvolvendo assim competências sócio 

emocionais.

26
Desenvolver conhecimentos e habilidades na área de qualidade de vida (YOGA, AYURVEDA, MEDITAÇÃO, MINDFULNESS, FITOTERAPIA, 

ETC)

27
Adquirir conhecimentos na área de desenvolvimento sustentável e assim possibilitar a inclusão e efetivação de práticas mais sustentáveis 

na Universidade.



28

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de segurança do trabalho e primeiros socorros para assim os servidores estarem preparados para 

atender aos riscos relacionados à saúde decorrido pelo trabalho realizado. Riscos relacionados a biossegurança, riscos elétricos, químicos, 

biológicos e físicos.

29 Aprimorar conhecimento em desenvolvimento de softwares

30
Aprimorar conhecimentos e discussões acerca dos atos normativos da instituição, sua aplicação prática, diretrizes a serem seguidas 

(resoluções, regimento, estatuto etc) para assim exercerem as suas atividades com maior segurança e eficiência.

31 Atualizar conhecimentos em BIM (Building Information Modeling)

32
Dominar a utilização de planilhas eletrônicas, tabelas dinâmicas e dashboards, com o uso de ferramentas como Excel (avançado) e Power 

BI para aperfeiçoar o cumprimento das atividades cotidianas dos TAE e Docentes.

33 Aprimorar conhecimentos sobre o processo de contratação e o gerenciamento de contratos para melhor geri-los.

34 Aprimorar os conhecimentos na área de governança, compliance e gestão de riscos para analisar e minimizar os riscos institucionais.

35 Aprimorar conhecimento em Business Intelligence.

36 Aprimorar conhecimento sobre produção textual e escrita de tese, artigos científicos e normas da ABNT

37 Atualizar conhecimentos sobre teorias da aprendizagem

38 Aprimorar conhecimento em raciocínio lógico

39 Adquirir conhecimentos sobre gestão da qualidade e sua aplicação nos mais diversos setores e atividades da instituição.

40 Desenvolver competências para Liderança e Gestão buscando aprimorar o desempenho das equipes.

41 Aprimorar os conhecimentos sobre as normas que regem a gestão de pessoas no âmbito do poder público federal.

42 Aprimorar os conhecimentos sobre a carreira dos servidores públicos federias

43
Aprimorar os conhecimentos em práticas laboratoriais, condução de experimentos, manuseio de equipamentos e manutenção dos 

mesmos para gerir com qualidade e segurança os laboratórios da instituição

44
Aprimorar seus conhecimentos sobre a Missão, Visão e valores da Universidade, possibilitando o alinhamento das suas atividades com os 

propósitos da Instituição.



45 Desenvolver conhecimentos em psicologia organizacional para melhor atuar junto as demandas dos servidores da instituição

46 Aprimorar os seus conhecimentos em Gestão por Competência para aperfeiçoar as práticas de gestão de pessoas.

47 Ampliar conhecimentos na área de Ciências Humanas para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição.

48 Ampliar conhecimentos na área de Ciências Sociais Aplicadas para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição

49 Ampliar conhecimentos na área de Cências Agrárias para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição

50 Ampliar conhecimentos na área de Ciências Exatas e da Terra para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição

51 Ampliar conhecimentos na área de Cências Biológicas para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição

52 Ampliar conhecimentos na aréa de Linguística, Letras e Artes para uma melhor qualificação dos servidores da Instituição

53 Adquirir conhecimentos sobre plágio em pesquisa acadêmica para evitar a fralde de trabalhos acadêmicos

54 Aprimorar habilidades na utilização de ferramentas utilizadas para videoconferência para otimizar o trabalho remoto.

55 Adquirir conhecimentos sobre repositório institucional: gestão, planejamento e implementação.

56 Conhecer melhor os mecanismos e ferramentas para promover a transparência pública.

57 Adquirir conhecimentos sobre inovação e gestão de mudanças para tornar a Instituição resiliente a mudança do cenário nacional.

58 Adquirir conhecimentos sobre Administração Estratégica para aperfeiçoar as condutas da alta administração da universidade

59 Aperfeiçoar os conhecimentos na área de secretariado executivo para dar apoio aos servidores de secretarias

60 Adquirir conhecimentos sobre Gestão por Resultados para melhorar a eficiência da Instituição

61 Aperfeiçoar os conhecimentos relativos ao ensino, pesquisa, extensão e internacionalização.

62 Aprimorar conhecimentos relativos às metodologias ativas



63 Atualização de conhecimentos didático-pedagógicos no contexto da UFERSA

64 Aprimorar conhecimentos em metodologia do ensino e aprendizagem à distância e de novas tecnologias digitais no ensino superior

65 Aperfeiçoar conhecimento na área de Direito e temas transversais aos conteúdos jurídicos

66 Aperfeiçoar práticas de gestão da informação, arquivo e documentação.

67 Adquirir conhecimentos sobre a Nova Lei de Licitações para gerir melhor os processos licitatórios.

68 Adquirir experiência e fluência em Línguas estrangeiras para melhorar a comunicação interna e externa.

69 Aprofundar conhecimentos sobre a temática de gênero

70 Adquirir conhecimentos sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) para promover a inclusão.

71
Aperfeiçoar conhecimentos de saúde pública, segurança do paciente para melhoria da prestação do serviço ao usuário de saúde do 

serviço

72 Desenvolver a escrita, a discussão e o tratamento de dados estatísticos

73 Aprimorar o uso de tecnologia da informação e tecnologias inovadoras úteis à gestão por resultados e para a aprendizagem.

74
Adquirir conhecimentos em técnicas atualizadas e sistemas em auditoria governamental para dar maior segurança aos processos de 

auditoria interna.

75 Desenvolver conhecimento voltados a capacitação de professores da Educação Básica

76
Obter conhecimentos técnicos avançados na área de edição, produção e designer editorial para apoiar o trabalho da editora da 

Universidade.

77 Aprimorar e aperfeiçoar técnicas voltadas a Administração Pública e às práticas administrativas

78 Desenvolver conhecimento no campo da prática pedagógica no ensino de Matemática

79 Conhecer e aperfeiçoar práticas e políticas públicas com foco no usuário.

80 Construir conhecimento sobre escrita, leitura e interpretação de documentos e códigos de TI.

81 Aprofundar o conhecimento na temática "Ergonomia da Atividade aplicada à Qualidade de Vida no Trabalho".

82 Obter conhecimentos relacionados ao cumprimento de legislações aplicáveis ao serviço público.



83 Aperfeiçoar conhecimentos em Biblioteca Universitária

84 Aprimorar competências específicas a Assistência Social na Educação Superior ou Assistência Estudantil

85 Ampliarei meus conhecimentos em relação à saúde mental e sua interface com o sistema educacional

86 Aprimorar conhecimentos relativos a Processos Seletivos e Concursos Públicos

87 Aprimorar os conhecimentos sobre o uso dos sistemas do governo federal

88 Aprimorar oralidade na apresentação de palestras voltadas aos assuntos relacionados ao setor de Estágios.

89
Aprimorar conhecimentos de enfermagem, saúde coletiva, segurança do paciente, desenvolvimento e auxílio em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão.

90 Atualizar conhecimento e habilidades no âmbito da Medicina Veterinária

91 Aprender sobre as inovações em políticas e práticas públicas com foco no usuário desenvolvidas no contexto pós pandemia.

92 Atualizar conhecimento nas diversas áreas voltadas à Gestão de Pessoas

93 Aperfeiçoar conhecimento nas áreas de acúmulo de cargos, empregos e funções públicas

94

Aprofundar o conhecimento na área de Segurança do Trabalho: Ergonomia, Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, Atendimento Pré-

Hospitalar (APH), Primeiros Socorros, Prevenção e Combate à Incêndio, Proteção Individual e Coletiva, Acessibilidade, Qualidade de Vida 

no Trabalho, etc.


