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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento Sobre Engenharia de Pesca e Aquicultura Desenvolver competências em 
novas metodologias de aprendizagem 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: engenharia de pesca e aquicultura 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Revista Científica BJPE 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 2 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Ensino em Química; Desenvolver competências em novas 
metodologias de aprendizagem 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Nacional de Ensino de Química 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 3 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adaptar as obras da Editora para e-book 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Metodologia e Técnicas da Computação, Sistemas de Computação, Teoria da 
Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital 
Público alvo: Técnicos administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Programação básica (linguagens HTML e CSS) para o 
desenvolvimento de e-book 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 4 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento em Desenvolvimento de projetos de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Planejamento 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 5 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento no processo do planejamento e da gestão estratégica da comunicação 
corporativa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Gestor Público, Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Planejamento 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Administração da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 6 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento relacionado à comunicação nas organizações 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso comunicação institucional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 7 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento sobre as competências informacionais e o desenvolvimento de um modelo 
prático 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Competência Informacional: como pensar 
um programa de educação em informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 8 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento sobre as novas normas da ABNT 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Organização da rotina, Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Normas ABNT – Informação e Documentação: para 
pesquisadores, equipes editoriais e bibliotecários 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 9 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento sobre gestão de pessoas voltada para psicologia do trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de Pessoas 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Resolução de problemas 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de psicologia positiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 10 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimento sobre processos natodigitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Processos Natodigitais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 11 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos acerca da segurança e saúde na biblioteca (agentes químicos e biológicos) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 12 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos de como lidar com situações laborais dificeis 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas, Trabalho sobre pressão 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de conflitos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 13 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos de registro e divulgação de eventos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão: Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração, Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Tecnologia da informação e 
comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mobgrafia: fotografando com o celular 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 14 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos em Web Semântica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Metodologia e Técnicas da Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 15 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos nas práticas na área de gerenciamento de projetos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Melhoria contínua de processos, 
Planejamento 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Introdução à Gestão de Projetos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 16 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir conhecimentos necessários para implementar a gestão da qualidade em bibliotecas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão da qualidade: implementação em 
bibliotecas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 17 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir noções básicas sobre gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Introdução à Gestão de Processos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 18 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir novos conhecimentos a cerca da gestão de dados, tendo em vista a expansão do volume 
de dados produzidos pelos meios digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Governança de dados 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 19 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir novos conhecimentos em políticas públicas e açöes afirmativas na Educacäo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da participação cidadã, Gestão do desenvolvimento de pessoas, 
Orientação ao cidadão 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação em políticas públicas e ações 
afirmativas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 20 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir novos conhecimentos enquanto psicóloga atuante no campo da educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia Social, Psicologia do Ensino e da Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Construção de Redes, Controle emocional 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: capacitações na área de psicologia e/ou educação 
e/ou ações afirmativas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 21 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Adquirir novos conhecimentos na área de Linguística Aplicada 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Linguística Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 22 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Alcançar a excelência nas mais diversas atividades administrativas desempenhadas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de rotinas administrativas da UFES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 23 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação conhecimentos históricos, políticos e sociais acerca da Educação no Brasil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Fundamentos da Educação, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 24 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de conhecimento técnico de Ensino de Biologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Regional em Ensino de Biologia - RJ e ES 
(EREBIO) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 25 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de conhecimento técnico de Pesquisa em Educação Ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Nacional de Pesquisa em Educação 
Ambiental (EPEA) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 26 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de conhecimento técnico, aprimoramento de conhecimentos intrínsecos da área de 
trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação e Ensino - Integrar as 
modalidades de ensino de graduação e pós-graduação presencial e a distância 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 27 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de conhecimentos em direito administrativo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): Direito Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Direito administrativo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 28 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de conhecimentos relacionados ao Laboratório de Microbiologia Médica e Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores técnicos da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 29 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de parcerias com redes de pesquisa nacionais e internacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 30 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de parcerias na pesquisa a partir do Programa de Pós Graduação em Nutrição e Saúde / 
CCS 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): Bioquímica da Nutrição 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso de Brasileiro de Nutrição 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 31 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação de parcerias na pesquisa e capacitação de novos instrumentos de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 32 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento acerca da educação especial no ensino superior 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos e cursos sobre Educação Especial, Inclusão 
Escolar e acessibilidade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 33 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento acerca de políticas educacionais e acessibilidade no ensino superior, 
educação a distância 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Fundamentos da Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Políticas educacionais 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 34 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento acerca de políticas educacionais e educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: eventos sobre Financiamento Educacional e sobre 
Federalismo Educacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 35 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento acerca de políticas educacionais, da educação e do ensino. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 36 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento acerca de políticas educacionais, da educação, dos processos de 
ensino, evasão e retenção no ensino superior e acessibilidade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos da área educacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 37 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento técnico-científico através da participação em grupo de estudos e 
pesquisa em Universidade de reconhecimento internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercâmbio técnico-científico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 38 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação do conhecimento técnico-científico em Psicopatologia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Psicopatologia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 39 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliação e aprofundamento de conhecimentos e habilidades nas áreas de Física da Matéria 
Condensada e Espectroscopia por RMN 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença de capacitação nas áreas de Física da Matéria 
Condensada e Espectroscopia por RMN 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 40 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar a atuação da UFES junto às comunidades externas desenvolvendo pesquisa de relevância 
para os diferentes setores da Sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): Pesquisa Operacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Desenvolvimento de pesquisa em nível de pós-
doutorado para ampliação da atuação da UFES junto à Sociedade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 41 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar a capacitação em nova aérea de atuação para ampliação das atividades de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso: Técnicas gerais em Cultura Celular 
(Nanocientífico - Núcleo de Aprimoramento Científico) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 42 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar a integração entre Universidade, poder público, iniciativa privada, escolas e movimentos 
sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Projetos de extensão 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Desenvolver Projetos de Extensão 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 43 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar a rede de colaborações nacionais e internacionais por meio de visitas científicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 44 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar a rede de contatos internacionais para a pos graduacao por meio da participacao em 
referendado evento internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituicoes de referencia nacional e 
internacional 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 45 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar área de conhecimento na área da Química 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: química 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença Capacitação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 46 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de expertise 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico. Pesquisa - 
Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Científico. Congresso Paulista de 
Nefrologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 47 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de expertise ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos, eventos, reuniões técnicas na área 
expertise ambiental 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 48 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de expertise para a indústria do petróleo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: petróleo 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 49 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de fitopatologia e microbiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Microbiologia 
Subtemática (micro): Biologia e Fisiologia dos Microorganismos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos, eventos, reuniões técnicas na área de 
fitopatologia e microbiologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 50 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de pesquisa - Ecologia de Insetos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): Ecologia Teórica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 51 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as competências e habilidades na área de pesquisa com coleta de material vegetal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica e coleta de material vegetal 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 52 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Internacional, Mobilidade ERASMUS plus 
teaching e Mobilidade Professor Visitante estrangeiro. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 53 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as parcerias com instituições internacionais, especialmente a França, Portugal e Espanha 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre Políticas educacionais 
comparadas e internacionalização da UFES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 54 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as parcerias com instituições internacionais, especialmente com o México 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença capacitação de 3 meses - Políticas de inclusão 
de pessoas com deficiência e estudo comparado internacional. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 55 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar as parcerias de pesquisa visando o desenvolvimento das pesquisas atuais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 56 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar capacidade gerencial para melhor gestão dos recursos humanos e materiais na Divisão de 
Patrimônio, gestora de bens da UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Otimização do potencial de gestão do patrimônio da 
UFES - Desenvolvimento gerencial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 57 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar competências e habilidades em matemática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: matemática 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 58 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar competências e habilidades na disseminação do conhecimento 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder público iniciativa privada 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Projetos de extensão 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 59 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar competências, habilidades e atitudes para assistência e cuidado em saúde mental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e Extensão - Definir e 
implementar política de extensão 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 16º Curso de Gerenciameno do Stress da ISMA-BR. 
Graduação em Psicologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 60 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar competências, habilidades e atitudes para o cuidado farmacêutico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: cuidado farmacêutico 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 61 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar competências, habilidades e atitudes para o enfrentamento do covid-19 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: covid 19 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Seminário 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 62 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento acerca das redes sociais e suas possibilidades, visto que as redes estão 
sempre se atualizando. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento digital 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Redes Sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 63 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento das atividades administrativas desenvolvidas na secretaria integrada de 
departamentos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atividades administrativas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 64 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento de Gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Tomada de decisões para gestores 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 65 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e atualiazação em neuromodulação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: neuromodulação 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Simpósio internacional de neuromodulação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 66 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e atualização de pesquisas na area de Nematologia agricola 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade e 
Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: nematologia agricola 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em Eventos. Vísita técnica para ampliar 
conhecimento e troca de informações com laboratórios de referência em nematoides agricolas no 
brasil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 67 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e atualização em Fisioterapia neurofuncional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congresso 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 68 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades em Farmácia Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso e ino - Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos cursos 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: farmácia clinica 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Assistência Farmacêutica Avançcada e 
Treinamento em Farmácia Clínica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 69 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades na área de fitopatologia e estabelcer parcerias internacionas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: fitopatologia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 70 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades na área de Nutrição e Alimentos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa, Implementar e garantir infraestrutura básica de qualidade, - Ampliar as parcerias com 
instituições de referência nacional e internacional. Ensino - Promover a formação continuada de 
docen 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): Bioquímica da Nutrição 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores e técnicos-administrativos da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos de Saúde Pública, Bras. de Nutrição, de 
Higienistas de Alim. e Nutrition. Cursos de Seg. em lab. químico, Descarte de resíduos em lab., 
Rotinas laboratoriais; Intensivo em Nutrição Comport 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 71 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades na área de Nutrição e Oncologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: nutrição e oncologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos Nacional e/ou Internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 72 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades na área de Nutrição e Oncologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: nutrição e oncologia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos Nacional e/ou Internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 73 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades na industria do petróleo 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: indústria do petróleo 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congressos e e outros eventos 
nacionais e internacionais. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 74 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e habilidades relacionados a plataformas virtuais de ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de Metodologias Ativas com uso de 
tecnologias. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 75 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento e pesquisa na area de geografia objetivando qualificar a práxis docente junto 
aos discente e ao Departamento 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão 
Temática (macro): Geografia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: geografia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pos doutorado na area de geografia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 76 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em análises estatísticas complexas e em pacotes de dados estatísticos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Probabilidade e Estatística 
Subtemática (micro): Estatística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença para capacitação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 77 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em biossegurança 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno 
visando melhorar os processos de gestão 
Temática (macro): Medicina Veterinária 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: biossegurança 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento em cuidado animal, gestão de biotérios, 
bem estar e cuidado animal e biossegurança 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 78 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em enfermagem em urgência e emergência 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: enfermagem 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos ACLS e PHTLS 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 79 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em Gestão da Continuidade de Negócio 
Dados de embasamento da necessidade: Melhorar a tecnologia da informação / Implantar 
modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: gestão da continuidade de negócio 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VI. Gestão da Continuidade de Negócio 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 80 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em gestão da informação e documentação 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE e CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Tecnologia da 
informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 81 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em gestão de contratos ; desenvolver estudos de análise de índices menos 
onerosos e atualização em Direito Administrativo e celeridade; 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno 
visando melhorar os processos de gestão 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: gestão de contratos 
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Custos, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Análise de custos, impactos orçamentários e 
segurança jurídica em contratos e Licitações. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 82 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em gestão e atendimento as transgêneros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento 
está alinhada 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: transgêneros 
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação no Processo Transexualizador – 
Multiprofissional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 83 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em gestão e Pediatria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Pediatria e Enfermagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 84 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em Gestão Informacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de competência informacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 85 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em gestão, Hemoterapia e Hematologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: hemoterapia e hematologia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: médico 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Hematologia e Hemoterapia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 86 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em informática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: informática 
Competência associada: Gerenciamento digital 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 87 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em neurociência 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: neurociência 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Neurofeedback 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 88 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em planejamento e gestão estratégica da comunicação institucional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão: Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Teoria da Comunicação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento digital 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Tendências da Comunicação Pública (Simpósio 
realizado pela ALES) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 89 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em plataformas digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: plataformas digitais 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento digital 
Público alvo: psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas, Tecnologia da 
informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Uso de Plataformas Digitais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 90 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em políticas públicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Democratizar o processo de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Teoria da Administração Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Auxiliar em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Políticas Sociais, Ciências Sociais ou 
áreas afins 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 91 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em preservação de obras artísticas e agentes nocivos a estas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa: Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização multiusuária 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Artes Plásticas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Museólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Graduação em Ciências Biológicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 92 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em segurança do paciente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: saúde do paciente 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso da Sobrasp 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 93 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em sistemas de informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Técnicas de Manutenção para Aplicações Legadas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 94 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em técnicas terapêuticas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Tratamento e Prevenção Psicológica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: psicóloga 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 95 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento em tratamento estatístico de dados e softwares de análise de dados 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Probabilidade e Estatística 
Subtemática (micro): Estatística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercâmbio para estudos de aplicação de softwares 
e de tratamento estatístico. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 96 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento jurídico e legislativo acerca do EAD e do ensino superior 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Acompanhar diretrizes do MEC para os planos pedagógicos de cursos nas 
temáticas relacionadas a direitos humanos e questões étnico-raciais 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: EAD 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração, Tecnologia da informação e 
comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso(s) da área Educação/Pedagogia. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 97 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área ambiental, com ênfase em estudos de DNA de solo e água. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Ciência do Solo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita Técnica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 98 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área audiovisual, narrativas possíveis e possibilidades de uso de novas 
tecnologias para dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem, 
promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e coordenadores de curso e 
Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico. 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual, Teoria da Comunicação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: professores e técnicos-administrativos da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CAR e Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Tecnologia da informação e 
comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em audiovisual e design. Captação, 
mixagem e masterização para rádio, tv e cinema. Curso de novas ferramentas de audiovisual. 
Eventos Científicos. Seminário/Mostra/Festival. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 99 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área da saúde pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença Capacitação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 100 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área das artes visuais para produção artística e para a docência 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes e Ensino - Promover a formação 
continuada de docentes, servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Artes do Vídeo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de sistema de ponto e sistema de protocolo. 
Doutorado. E pós-doutorado. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 101 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Biotecnologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: biotecnologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos e congressos na área de Biotecnologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 102 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Ciências da Saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: ciências da saúde 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em evento científico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 103 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de desenvolvimento humano 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: dinamizar ações de ensino-aprendizagem 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 104 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Ensino de Biologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença capacitação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 105 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Linguística 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Teoria e Análise Linguística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Secretário Executivo 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Linguística 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 106 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de micologia médica estreitando colaborações internacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: micologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: intercambio internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 107 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Propriedade Intelectual 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico e Fortalecer a pesquisa no nível de graduação. 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: propriedade intelectual 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos na área de Propriedade Intelectual 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 108 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Saúde coletiva 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento 
está alinhada 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Fonoaudiólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em saúde coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 109 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de saúde coletiva nas áreas de reabilitação, urgência e emergência, 
promoção da saúde e saúde ambiental. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Criar espaços de vivência em todos os campi 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Enfermeiro 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Nacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 110 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área de Segurança em estabelecimento da saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: segurança 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Técnico de Laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: NR32 - Segurança em estabelecimento da saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 111 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área farmacêutica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: farmaceutica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 112 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na área língua portuguesa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Letras 
Subtemática (micro): Língua Portuguesa 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Socs 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença para capacitação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 113 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento na gestão de contratos através das normativas da Secretaria de Governança 
Digital - SGD 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: gestão de contrato 
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Palestra 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Palestra sobre contratação de produtos de TIC 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 114 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento nas áreas relacionadas na área da odontología 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos cursos 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Clínica Odontológica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Profissionalizante 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 115 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento nas técnicas de prevenção de infecção hospitalar 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: prevenção de infecção hospitalar 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em prevenção de infecção 
hospitalar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 116 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento no campo da saúde coletiva nas áreas de reabilitação, urgência e 
emergência, promoção da saúde e saúde ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e 
odontológica para a comunidade universitária e Extensão - Ampliar a integração entre Universidade 
poder público iniciativa privada escolas e movimentos sociais. 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: enfermeiros 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de capacitação em Urgência e Emergência. 
Estudo em Grupo. Outros semelhantes a evento. E Seminário. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 117 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento pedagógico acerca de Licenciatura ofertada pela Sead 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação ou na área de curso ofertado 
pela Sead. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 118 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento pedagógico acerca do EAD e do ensino superior 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: EAD e ensino superior 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Disciplina da área Educação em graduação 
(LICENCIATURA). 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 119 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento referente os processos de elaboração de consciência histórica apoiados nos 
pressupostos da História Oral. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar ações de Ensino e Aprendizagem 
Temática (macro): História 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: história oral 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: História na sala de aula: a construção de explicações 
históricas dos professores de educação básica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 120 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento relacionado à odontologia em geral 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: odontologia geral 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Tecnico em Radiologia 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós graduação stricto sensu ou curso de capacitação. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 121 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento relacionado à radiologia odontológica e imaginologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Radiologia Odontológica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Odontólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós graduação stricto sensu ou curso de capacitação. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 122 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento relacionado ás doenças infecciosas, promoção á saúde e Saúde Coletiva 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Enfermeira 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós graduação stricto sensu e cursos de capacitação. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 123 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre a abordagem de "Comunicação não violenta"para orientar servidores 
sobre sua aplicação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: comunicação não-violenta 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Comunicação não violenta 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 124 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre a EAD 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: EAD 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação sobre práticas em EAD 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 125 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre as atividades desenvolvidas nas Unidades de Alimentação e Nutrição 
(UAN) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: UAN 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Nutricionista 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização na área de UAN 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 126 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre as questões históricas e sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): História 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: questões históricas e sociais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em História 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 127 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre ciencias marinhas 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de 
pesquisas acadêmicas da Ufes, Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade, 
Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa e Ampliar as parcerias com instituições de 
referência na 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: ciência marinha 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso latino americano de Ciencias del mar. 
Licença capacitaçao. Reuniao técnica. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 128 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre cimentos ternários e quaternários, particularmente no que tange à 
hidratação, microestrutura e quantificação de impactos ambientais. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional, Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico e Criar 
condições para a internacionalização. 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: cimentos ternários e quaternários 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença capacitação - Estudo programado em 
Cimentos com elevados teores de adições minerais e a redução de impactos ambientais da indústria 
de cimento nacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 129 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre impactos ambientais de edificações e participação em grupo de 
pesquisa internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização e 
Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e internacional 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): Construção Civil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em reunião e visita técnica - IEA EBC 
Annex 72 (Assessing life cycle related environmental impacts caused by buildings) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 130 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre internacionalização do ensino superior e processos de mobilidade 
internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: internacionalização do ensino superior 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Secretário Executivo 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 131 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre legislação no serviço público 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade 
de desenvolvimento está alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE e CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 132 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre os principais fundamentos de ética e suas relações com os desafios 
enfrentados pelo setor público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ética no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ética e Serviço Público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 133 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre Planejamento de Vida e Aposentadoria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Planejamento de Vida e Aposentadoria 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 134 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre Política Social, Controle e participação social na Política de Assistência 
Estudantil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: assistência, aprimorando a Política de Assistência Estudantil 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de controle e participação social; Mestrado em 
Política Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 135 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre relações interpessoais no ambiente do trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Relações intepessoais no trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 136 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre saúde, parasitologia e microbiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: saúde, parasitologia e microbiologia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Técnico Laboratório Área - Análises Clínicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação teórica ou prática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 137 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre sindicâncias (trâmites internos, consequências, conclusões) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: sindicância 
Competência associada: Análise de problemas, Outras não especificadas 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de sindicâncias 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 138 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento sobre sistemas operacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Sistemas de Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Administração de Servidores Linux (CentOS) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 139 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento teórico-metodológo sobre Violência, Segurança Pública e Direitos Humanos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: violencia, segurança pública, direitos humanos 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCJe 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Direitos Humanos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 140 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento, competências e habilidades em tratamento estatístico de dados para 
pesquisas em Biodiversidade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Probabilidade e Estatística 
Subtemática (micro): Probabilidade e Estatística Aplicadas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos, leitura e treinamneto em softwares 
especializados 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 141 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimento, competências e habilidades na área de ecologia e ornitologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: ecologia e ornitologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos e congressos na área de ecologia e ornitologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 142 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos científicos na área de educação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 143 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos científicos na área de modelagem matemática e otimização aplicados às 
ciências agrárias e biológicas. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
Subtemática (micro): Técnicas e Operações Florestais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação Formal/Pós-
Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Ciências Florestais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 144 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos científicos nas áreas das ciências humanas e sociais e da Agroecologia. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Ciência do Solo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estágio Pós-doutoral em Agroecologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 145 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos de análise de dados (data science) 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Visão estratégica 
Público alvo: servidores técnicos-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visualização de Dados e Design de Dashboards; 
Engenharia de Dados com Hadoop e Spark; Big Data Analytics com R; Microsoft Azure Machine 
Lerning 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 146 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos de gestão de serviços arquivísticos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Arquivologia 
Competência associada: Organização da rotina 
Público alvo: Servidores técnicos-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gerenciamento de serviços arquivísticos - 
AN/UFF/ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 147 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos de gestão financeira e comercial de editoras 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno, 
visando melhorar os processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Compras Governamentais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidores técnicos-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão financeira editorial e finanças 
publicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 148 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e conhecer experiências da área de Astronomia Observacional Remota 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder 
público iniciativa privada escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Astronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Astronomia Observacional 
Competência associada: Gestão da participação cidadã 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Observação Astronômica Remota 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 149 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades na área administrativa 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Modernização Administrativa 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: servidor tecnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 150 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de gestão de produção, logística e gestão 
de resíduos 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Planejamento Urbano e Regional 
Subtemática (micro): Serviços Urbanos e Regionais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Serviços gerais (logística) 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em gestão de produção, logística e 
gestão de resíduos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 151 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de Seleção de Materiais & Design de 
Produtos 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e 
fomentar as ações existentes; Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Engenharia de Produção 
Subtemática (micro): Engenharia do Produto 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação Formal/Pós-
Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Seleção de Materiais & Design; Pós-
doutorado em Seleção de Materiais & Design e áreas correlatas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 152 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades em calibração de equipamentos laboratoriais 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor técnico administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 153 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades em processos de avaliação institucional e de cursos de 
graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover a avaliação institucional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Satisfação do Usuário 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores técnico-administrativo; Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN; CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Avaliação institucional: foco nos critérios de avaliação 
de bibliotecas pelo INEP/MEC/CAPES; Designação para composição de comissão avaliadora de 
curso de ensino superior (e-MEC) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 154 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades em psicoterapia 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público, Relações de Trabalho no Setor Público, 
Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Controle emocional, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de EMDR (Eye Movement Desensitization and 
Reprocessing); Formação para Instrutores de Mindfulness 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 155 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de análises clínicas para melhor exercício do cargo 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Biotecnologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Biotecnologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 156 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de Controle de Qualidade de Medicamentos 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): Análise e Controle e Medicamentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 157 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de Ensino de Ciências e Biologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Regional de Ensino de Biologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 158 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de Saúde Mental e Atenção Psicossocial 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso de Saúde Mental/ Álcool e outras Drogas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 159 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades no campo das doenças infecciosas 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Doenças Infecciosas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 160 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades relacionados ao descarte de resíduos de laboratórios 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico de Laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 161 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades relativos a área de planejamento,práticas, políticas 
educacionais e desenvolvimento infantil 
Dados de embasamento da necessidade: Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da 
sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Planejamento e Avaliação Educacional, Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Professores do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação; Evento Educacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 162 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos e habilidades relativos ao ensino e ao atendimento às pessoas com 
necessidades especiais 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; Pesquisa - Reconhecer os direitos 
humanos e educação em direitos humanos como áreas de estudo; 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Orientação e Aconselhamento 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de políticas, Orientação ao cidadão 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCS; CAR;Ceunes; BC; Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre atendimento de pessoas com deficiência 
na Universidade; Mestrado Acadêmico Ensino, Educação Básica e Formação de Professores 
(PPGEEDUC) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 163 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em administração de coleções biológicas 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Simpósio de coleções biológicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 164 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Análise do Discurso Digital 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 165 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Direito Administrativo 
Dados de embasamento da necessidade: Intensificar os processos de capacitação e qualificação 
dos servidores técnico-administrativos 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Introdução ao Direito Administrativo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 166 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em divulgação científica 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Teoria da Comunicação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Jornalistas 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 167 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Ecologia Vegetal 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): Ecologia Teórica, Ecologia de Ecossistemas, Ecologia Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 168 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar Conhecimentos em Educação Ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação Ambiental 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-admiistrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Educação Ambiental na Educação Infantil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 169 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Governança de TI 
Dados de embasamento da necessidade: Melhorar a tecnologia da informação / Implantar 
modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Sistemas de Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Fundamentos de Governança de TI 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 170 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em mastozoologia 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Mastozoologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico de Laboratório/Biologia 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso de mastozoologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 171 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em matemática aplicada, especificadamente em otimização, para fins de 
produção científica e orientação de alunos. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Orientação e Aconselhamento 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Enfermagem na Escola Superior 
de Enfermagem do Porto 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 172 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em mecânica dos fluidos, bombas hidráulicas, controles elétricos e 
eletrônicos, sensores eletrônicos, inversores, controladores. 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): Materiais Elétricos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico de Laboratório Área - Industrial 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de aperfeiçoamento em mecânica e eletro 
eletronica industriais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 173 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Segurança do Trabalho e Análises em Laboratório 
Dados de embasamento da necessidade: Implementar e garantir infraestrutura básica de 
qualidade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Segurança do Trabalho 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Segurança do Trabalho em Laboratório: treinamento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 174 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em técnicas moleculares 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico de Laboratório/Biologia 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de curta duração em mastozoologia, 
administração de coleções biológicas, técnicas moleculares e gestão de pessoas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 175 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em teoria das distribuições e aplicação dos mesmos na resolução de EDOs 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): Matemática Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Elaboração de material sobre a resolução de 
equações diferenciais via teoria das distribuições a nível de graduação e pós-graduação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 176 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos em Teoria de Campos e Partículas desenvolvendo atividades no CBPF. 
(Supervisor J. A. Helayel-Neto) 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física das Partículas Elementares e Campos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Teoria de Campos e física da matéria condensada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 177 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área acadêmica de administração e gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação 
e pós-graduação presencial e a distância 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Empresas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Administração 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 178 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área contábil 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Contabilidade ou Administração 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 179 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos / conhecer novas 
metodologias de análise de alimentos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Tecnologia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 180 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos / Nutrição Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): Análise Nutricional de População 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Ciência e Tecnologia de Alimentos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 181 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de design editorial, para aprimoramento de publicações impressas 
e digitais. 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Diagramador 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Necessária abordagem de programação básica 
(linguagens HTML e CSS) para o desenvolvimento de e-books. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 182 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de ecofisiologia animal 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares, Experiência 
Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio para troca de experiências com 
pesquisadores de outras instituições; Participação em eventos - Fisiologia e Bioquímica Animal e 
áreas correlatas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 183 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de ecologia ecossistemas 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes; Ensino - Promover a formação continuada 
de docentes, servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): Ecologia de Ecossistemas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço, 
Experiência Prática/Estudo em Grupo, Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Apresentação de trabalhos, participação em mesas 
redondas, elaboração de cursos em congressos e eventos na área de ecologia de ecossistema e 
correlatas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 184 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Educação especial 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder 
público iniciativa privada escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da participação cidadã 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de Educação e Gestão 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 185 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de enfermagem e saúde coletiva 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 186 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar Conhecimentos na área de Engenharia Ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Engenharia Ambiental 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Saneamento 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Engenharia Ambiental 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 187 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Genética e Evolução 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa -Ampliar o espaço de divulgação e publicação 
de pesquisas da UFES; Pesquisa- Visitas técnicas para integração de pesquisa com instituições 
internacionais; Pesquisa e Extensão - Projeto integrado com vistas a interncionalização da UFES; 
Pesquisa - 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Genética e Evolução 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Oficina, Experiência 
Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos, congressos, reuniões e oficinas da área de 
Genética e Evolução; Intercambio para troca de experiências com pesquisadores de outras 
instituições 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 188 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Gestão Acadêmica para promover requisitos de avaliação 
institucional das IFES 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover a avaliação institucional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Indicador de Desempenho (Setor Público) 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da participação cidadã 
Público alvo: Arquivista 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Secretaria Acadêmica: MEC e Acervo Digital 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 189 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Gestão Econômica 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa -Ampliar o espaço de divulgação e publicação 
de pesquisas da UFES 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): Teoria Econômica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Oficina, Experiência 
Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos, congressos, reuniões e oficinas da área de 
Gestão Econômica; Intercambio para troca de experiências com pesquisadores de outras 
instituições 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 190 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de Plantas Medicinais 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Botânica 
Subtemática (micro): Botânica Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VIII Congresso Iberoamericano de Plantas Medicinais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 191 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na área de prestação de contas de contratos com Fundações de Apoio e 
convênios 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos sobre prestação de contas, controle, 
publicidade e legislação de contratos com Fundações de Apoio; Mestrado em Gestão Pública ou 
Mestrado em Contabilidade;Prestação de Contas de Contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 192 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos na gestão de áreas experimentais 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover a gestão integrada do espaço físico 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de áreas experimentais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Engenheiro 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Minicurso de gestão de áreas experimentais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 193 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos nas áreas de comunicação e vídeo 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Teoria da Comunicação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 194 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos nos pares linguísticos Libras/Português 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Teoria e Análise Linguística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Tradutor Interprete de Linguagem Sinais 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Linguística Aplicada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 195 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos para intervenção em estresse acadêmico 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade, 
poder público, iniciativa privada, escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia Social 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Controle emocional 
Público alvo: Psicólogos 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Projeto de Extensão Linhas da vida: lidando com o 
estresse acadêmico por meio de oficinas de tecelagem terapêutica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 196 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos para práticas educativas em ambientes virtuais (EaD) e desenvolvimento 
de conteúdos virtuais de aprendizagem 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação 
e pós-graduação presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de recursos para Eventos virtuais e Educação à 
Distância (EAD), com ênfase nas ferramentas já disponibilizadas pela Universidade. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 197 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos para utilização das bases de dados online do Portal de periódicos da Capes 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Biblioteconomia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamentos Portal de periódicos da Capes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 198 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos pedagógicos 
Dados de embasamento da necessidade: Mestrado em Educação na Modalidade EaD 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Educação na Modalidade EaD 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 199 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos referentes a área da educação 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-
aprendizagem;Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem;Pesquisa em currículos e 
formação docente 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Fundamentos da Educação, Planejamento e Avaliação Educacional, Currículo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE; CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação Formal/Pós-
Doutorado, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação; Pós-doutorado em 
Educação; Evento Educacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 200 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos relacionados ao Laboratório de Microbiologia Médica e Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Técnico Laboratório Área - Análises Clínicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 201 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre as mudanças estruturais no campo do Jornalismo 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso da Abraji – Jornalismo Investigativo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 202 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre Criatividade e Inovação na Educação 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Educação Artística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Criatividade 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 203 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre direitos autorais e licenças Creative Commons 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): Direito Privado 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética, Outra – o tema do desenvolvimento não 
é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 204 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre gestão de conflitos e qualidade no ambiente de trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Controle emocional, Liderança eficaz, 
Relacionamento com dirigentes, Resolução de problemas, Trabalho em equipe 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Gabinete da Reitoria, Assessorias e Comissões 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão de Conflito, de Psicologia 
Organizacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 205 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre gestão editorial 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Revisor de Texto 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Graduação de Produção Editorial; Intercâmbios 
com outras editoras universitárias (visitas técnivas, eventos) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 206 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre mecanismos pedagógicos e institucionais que impactam os índices 
de evasão nos cursos EAD 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 207 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre mulheres e organizações para a redução de desigualdades no 
mercado de trabalho. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Sociologia 
Subtemática (micro): Outras Sociologias Específicas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Gênero, feminismos e estudos 
sobre as mulheres 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 208 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre processos de organização e gestão na prevenção e resposta a 
catástrofes naturais 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): GeoCiências 
Subtemática (micro): Geologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em prevenção e resposta a catástrofes 
naturais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 209 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos sobre produção editorial 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Produção editorial; TCC de Pós-Graduação 
em Pós-Graduação de Produção Editorial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 210 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos técnicos específicos do Setor 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Visão estratégica 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Tecnologia da informação e 
comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Extração de Dados; Curso de DW 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 211 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos técnicos na área de Odontologia 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Odontologia Social e Preventiva 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Odontólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado na área odontológica ou correlata 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 212 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimentos, estabelecer redes de produção científica, estimular a atualização dos 
processos de ensino-aprendizagem, produção de pesquisa, constituição de grupo de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais; 
Congresso Gender, Work & Organization; ECIS; Encontro da ANPAD; International Annual 
EurOMA;POMS; SIMPOI;Seminário Internacional Fazendo Gênero 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 213 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar conhecimetno na área de Serviço Social, Bariátrica e Implante Coclear 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): Serviço Social Aplicado 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 214 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aperfeiçoar conhecimentos teórico/técnicos no uso de simulação computacional 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Otimizar as condições de oferta de disciplinas 
nos cursos; 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Pacote de Iniciação com ProModel; 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 215 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aprimorar o conhecimento na área de Informática 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Copeiro 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização em informática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 216 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aprofundar núcleos e grupos de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudos orientados em Direito Processual Civil 
Internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 217 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aprofundar o conhecimento em relação à Educação Infantil 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 218 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aprofundar o conhecimento em relação à Infancia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Fundamentos da Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 219 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e aprofundar o conhecimento em relação à Política Educacional, especialmente quanto à 
Educação Básica 
Dados de embasamento da necessidade: Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da 
sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Evento Educacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 220 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimento na área administrativa 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 221 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimento na área administrativa 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 222 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimento na area de gestão de TI 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 223 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimento na área de tecnologia farmacacêutica para ensino e pesquisa e 
divulgar trabalho cientifico 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): Farmacotecnia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Workshop, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 224 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimento na área de tecnologia farmacacêutica para ensino e pesquisa e 
divulgar trabalho cientifico no exterior 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): Farmacotecnia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Workshop 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos/ Simpósios/Congressos e Worshops no 
exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 225 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos científicos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 226 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos científicos em Microbiologia de Alimentos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Microbiologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Microbiologia de Alimentos 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Microbiologia de Alimentos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 227 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos cientificos sobre o manejo de olericolas 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino -Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos 
cursos 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Olericultura 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 228 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área administrativa 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Administrador 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de formacao continuada realizados em 
parceria com orgaos/convênios 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 229 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área da saúde mental 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia Cognitiva 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Controle emocional 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 230 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área de Engenharia Ambiental 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Engenharia Sanitária 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Engenharia Ambiental 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica e científica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 231 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área de Engenharia Civil 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa; Pesquisa - Ampliar a integração entre Universidade, poder público, iniciativa privada, 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): Construção Civil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio científico interinstitucional; Plano de 
estudo científico interinstitucional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 232 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área de Engenharia Mecânica 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso; Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Engenharia Mecânica 
Subtemática (micro): Fenômenos de Transporte, Engenharia Térmica, Mecânica dos Sólidos, 
Projetos de Máquinas, Processos de Fabricação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e 
gestão do uso de programas computacionais de uso na Engenharia (Licenças ); Capacitação docente 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 233 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos na área de Informática 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 234 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos praticos em genética e melhoramento e produção vegetal 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação 
e pós-graduação 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Produção Vegetal 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 235 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos praticos em genética, melhoramento e biologia molecular 
vegetal 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação 
e pós-graduação 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Genética, melhoramento e biologia molecular 
vegetal 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 236 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos praticos sobre o manejo de olericolas em ambientes com deficit 
hídrico. 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino -Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos 
cursos 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Olericultura 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita tecnica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 237 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos sobre aposentadoria e previdências dos servidores públicos 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): Direito Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Secretário Executivo 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de preparação para aposentadoria 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 238 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos sobre biomecânica e atividade física 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Biomecânica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos e congressos na área da Educação Física 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 239 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e atualizar conhecimentos sobre História da Educação 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: História da Educação 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 240 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e capacitar em nova aérea de atuação para ampliação das atividades de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estágio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estágio técnico na Sala de Cultura Celular do 
Laboratório de Genética e Cardiologia Molecular (InCOR) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 241 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e compartilhar conhecimentos conceituais e metodológicos da área de Psicologia do 
Desenvolvimento 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia do Desenvolvimento Humano 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em eventos/reuniões científicas, no país 
ou no exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 242 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e desenvolver conhecimentos técnicos para área de manutenção predial 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Manutenção predial 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos técnicos básicos em manutenção predial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 243 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e desenvolver os laços de pesquisa entre núcleo da Ufes e de outras instituições 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Relações de Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 244 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e difundir conhecimento em Música 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão: Estimular parcerias com outras instituições e 
fomentar as ações existentes 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Música 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Músicos 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Corais em universidades: experiências, expectativas 
e perspectivas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 245 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar conhecimento na área de economia aplicada 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Economia Aplicada 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congressos nacionais e internacionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 246 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar conhecimentos científicos, estabelecendo parcerias com outros pesquisadores 
na área de atuação 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação; 
Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito 
da Ufes; Pesquisa - Ampliar o espaço para publicação de pesquisas acadêmicas da UFES 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congresso, feiras, eventos científicos, 
seminários; Reunião da Federação de Sociedades de Biologia Experimental - FeSBE 2021 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 247 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar o conhecimento em pesquisa clínica em reabilitação e movimento humano 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Reabilitação e movimento humano 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 248 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar o conhecimento produzido pelas atividades de pesquisa e de extensão 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e 
fomentar as ações existentes 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Artes 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Produtor Cultural 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso, 
Evento/Workshop, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 249 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar o conhecimento produzidos na pesquisa e extensão, bem como fomentar ações 
de internacionalização 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização / 
Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica para finalização de pesquisa 
internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 250 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar o conhecimento produzidos pelas atividade de pesquisa e de extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da UFES; Pesquisa - Consolidar os programas de pós-
graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço, 
Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participar do Collaborative Action Research Network 
(CARN) - “Raised Voices”; Realizar atividades como Professor Sênior junto à Universidade de 
Verona-Itália ( Dipartamento di Scienze Umane) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 251 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar o conhecimento produzidos pelas atividades de pesquisa e de extensão 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes; Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às 
demandas reais da sociedade; Pesquisa - Estimular a indissociabilidade entre ensino pesquisa e 
extensão; 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: A constituição da docencia de emergencia no estado 
do Espirito nas decadas de 1930 e 1950; A uberização do trabalho docente; Estudos sobre 
Diversidade e Identidades; 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 252 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar os conhecimentos em pesquisas desenvolvidas na UFES em evento internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Seminário 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congressos, feiras, eventos 
científicos, seminários (Internacional) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 253 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e divulgar os conhecimentos em pesquisas desenvolvidas na UFES em evento nacional 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em congressos, feiras, eventos 
científicos, seminários (Nacional) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 254 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar e potencializar procedimentos teórico-metodológico no que tange ao processos linguístico-
interativos pertinentes aos estudantes 
Dados de embasamento da necessidade: Estudo sobre a apropriação da língua(gem) pelos 
estudantes (curso de aperfeiçoamento) e produção de artigos 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo sobre a apropriação da língua(gem) pelos 
estudantes (curso de aperfeiçoamento) e produção de artigos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 255 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar habilidades para promoção a saúde e qualidade de vida dos servidores 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho e estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de qualidade de vida no ambiente trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 256 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar meus conhecimentos na área de clínica médica 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Médico 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado na área de clínica/nefrologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 257 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar meus conhecimentos nas areas em exercício, promover o desenvolvimento de pesquisas. 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 258 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar meus conhecimentos sobre saúde; Laboratório; parasitologia; microbiologia; Biológicas; 
Educação em geral 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente de Laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Oficina, Evento/Palestra, Evento/Seminário, 
Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 259 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o Conhecemento em atividades de pesquisa na área de atuação 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 260 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento a partir do contato com diversas teorias de base, técnicas de análise de 
dados, e abordagens desenvolvidas por outros pesquisadores 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 261 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento a respeito de ferramentas e técnicas de tratamento e visualização de 
dados 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Técnicas Gerenciais no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 262 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento acerca da ética na saúde e na relação com equipe multiprofissional. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ética no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de humanização em saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 263 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento acerca do diagnóstico microbiológico molecular utilizando tecnologias 
avançadas 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Microbiologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Microbiologia Clínica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Farmacêutico Bioquímico 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio para estudo de técnicas de Biologia 
Molecular aplicadas à Microbiologia Clínica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 264 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento científico da biogeografia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores e coordenadores de curso 
Temática (macro): GeoCiências 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Biogeografia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 265 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento científico e aprimoramento em óptica e fotônica 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Optica e Fotônica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 266 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento cientifico e as habilidades técnicas em tecnologias associadas a 
fertilizantes fosfatados 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Ciência do Solo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 267 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento científico sobre Geografia Física 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): GeoCiências 
Subtemática (micro): Geofísica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 268 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da administração portuguesa no Brasil e sua governança no Espírito Santo 
no período colonial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): História 
Subtemática (micro): História do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: pós-doutorado em história do Brasil com enfoque na 
história regional do Espírito Santo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 269 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da administração portuguesa no Brasil e sua governança no Espírito Santo 
no período colonial 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em história do Brasil com enfoque na 
história regional do Espírito Santo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 270 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da área de educação de nível superior, em especial relacionadas a 
metodologias de ensino de matemática e formação docente. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 271 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da área de educação de nível superior, tais como: metodologia do ensino 
de Ciências; formação docente para o TAES. 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Química 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado, Educação 
Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado/Doutorado no ensino de Ciências 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 272 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da língua portuguesa 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Teoria e Análise Linguística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais; Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): SOCS; Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gramática; Doutorado em Estudos 
Linguísticos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 273 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da minha área de pesquisa e a situação atual dos grupos de pesquisa 
envolvidos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): Matemática Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 274 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento da Responabilidade Civil no exercício da função pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: direito civil 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Processo Civil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 275 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e auxiliar na 
produção de instruções internas aos laboratórios do DEM/CT 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: segurnaça do trabalho 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: NR 11 e 12. NR 13 e 15. NR 33 e 35. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 276 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento das possibilidades de trabalho remoto no serviço público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: trabalho remoto 
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gerenciamento digital, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas, Melhoria contínua de processos, Organização da rotina 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos que viabilizem o entendimento das 
possibilidades do trabalho remoto em universidades 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 277 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento de competências voltadas para minha área de atuação, na temática da 
classificação documentária 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Extensão 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: CDU: Padrão Internacional em Língua Portuguesa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 278 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento de equipamentos e softwares para edição de áudio, imagens e edição de 
livros e periódicos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder público iniciativa privada 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual, Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Audiovisual 
Unidade (s) organizacional (is): Proex 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação para utilização do ADOBE Premier e 
Audition e Indesign 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 279 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento de ética e de cidadania para melhoria do trabalho em equipe e com o 
público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Ética no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da participação cidadã, Orientação ao cidadão, Trabalho em 
equipe 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Um por todos e todos por um 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 280 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento de plataformas voltadas para pesquisa em saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: pesquisa em saúde 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de Bases de Dados de Pesquisa em Saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 281 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento de tradução/interpretação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Letras 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: tradução e interpretação 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Tradutor Interprete 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de tradução/interpretação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 282 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do comportamento reológico de emulsões de petróleos leves 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: petróleo 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 283 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do design de inovação em conteúdo comunicacional multiplataforma 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Teoria da Comunicação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Design 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 284 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do docente em práticas de cuidado desenvolvidas por sujeitos, grupos 
sociais e profissionais; 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Enfermagem ou Saúde Coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 285 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do docente em práticas de cuidado e atenção à saúde da criança e do 
adolescente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 286 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do docente na área de ecotoxicologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: ecotoxicologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 287 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do estudo experimental do escoamento de CO2 em reservatórios de 
petróleo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: petróleo 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 288 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento do gerenciamento de resíduos produzidos em laboratórios 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Implementar e garantir infraestrutura básica de qualidade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: gerenciamento de resíduos 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: físico 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso presencial ou a distância sobre gerenciamento 
de resíduos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 289 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e aplicação da legislação no que se refere aos atos do processo 
administrativo disciplinar e sindicância 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: processo administrativo disciplinar e sindicância 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas, Tomada de decisão 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): Gabinete da Reitoria, Assessorias e Comissões supe 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Processo Administrativo Disciplinar e 
Sindicância Para Servidores Estatutários, Regidos Pela Lei Federal nº 8.112/1990 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 290 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e aprimoramento em computação física via projetos aplicados à sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Teoria da Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em redes de computadores e 
plataformas de nuvem integradas à Internet das Coisas e Computação Física 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 291 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e desenvolver habilidades em gestão de pessoas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Recepcionista 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ética e Cidadania 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 292 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habildiades na área de Perícia Médica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: perícia médica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médico 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Perícia Médica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 293 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habilidades em pesquisa na área de Equações Diferenciais Parciais 
Elípticas e suas aplicações 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): Matemática Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Matemática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 294 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habilidades na área de perícia médica oficial em saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: perícia médica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médico 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação profissional na área de perícia médica e 
saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 295 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habilidades na área educacional com práticas EAD 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: EAD 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de metodologia de ensino com plataformas 
EAD 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 296 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habilidades na área educacional visando o aprimoramento das 
atividades desenvolvido na área de pesquisa/ensino. 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; "Ensino - Promover a formação 
continuada de docentes, servidores, técnicos e coordenadores de curso"; Pesquisa - Realizar 
pesquisas, integ 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação 
Formal/Mestrado, Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Ensino, Educação Básica e Formação de 
Professores; Doutorado em Química 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 297 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e habilidades relacionados à área de domínio e divulgar trabalhos 
científicos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível da graduação. 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso internacional realizado no Brasil/ou 
exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 298 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e o desenvolvimento de habilidade em estudos epidemiológicos e análise 
de dados 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica a Universidade de Pelotas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 299 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento e parcerias na área de epidemiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica a centros de pesquisa ou universidades 
no exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 300 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em aplicações do mundo linux 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Analista de Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Linux Developer Conference Brazil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 301 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em área de Antropologia da Ciência e da Tecnologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Antropologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Antropologia da Ciência e da Tecnologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estágio Pós-Doutoral em Antropologia da Ciência e 
da Tecnologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 302 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em contabilidade e finanças comportamentais 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Realização de disciplinas em programas de pós-
graduação e elaboração de pesquisas com essa temática. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 303 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em cuidados de proteção a infecção hospitalar 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Medicina Preventiva 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Auxiliar de Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso do sistema de protocolos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 304 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em cultura, língua, literatura francesas e francófonas e literatura 
comparada e ensino de literatura e língua. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Teoria e Análise Linguística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pesquisa na área de cultura, língua, literatura 
francesas e francófonas e literatura comparada e ensino de literatura e língua. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 305 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento de ensino a distância (EAD) 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento técnico para produção de material 
online 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 306 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Zootecnia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Produção vegetal 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Produção Vegetal 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 307 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e gestão de canais de comunicação e redes sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Promover e melhorar a comunicação interna e externa 
na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Modernização Administrativa, Tecnologia da 
Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proex; BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de marketing para Bibliotecas; Mídias Sociais: 
gestão, divulgação e monitoramento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 308 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e gestão de sítios eletrônicos, mídias e redes sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão Pública, Modernização 
Administrativa, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de sítios eletrônicos, mídias e redes sociais 
institucionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 309 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e gestão do uso de programas computacionais de 
uso na Engenharia (Licenças ) 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino 
pesquisa e extensão 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Sistemas de Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 310 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento e gestão em saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Terapeuta Ocupacional 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Ensino Superior 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Graduação em curso da área da saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 311 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em desenvolvimento na área de gestão hospitalar 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão hospitalar 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Auxiliar de Farmácia 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão Hospitalar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 312 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Direito Autoral e ética 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Direito Autoral 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Ética 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 313 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em elaboração de cardápios e em gestão de unidades de alimentação e 
nutrição 
Dados de embasamento da necessidade: Curso de elaboração de cardápios e de gestão de 
unidades de alimentação e nutrição 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): Dietética 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Nutricionista 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de elaboração de cardápios e de gestão de 
unidades de alimentação e nutrição 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 314 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Elaboração de Indicadores de Desempenho Institucional 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Modernização Administrativa, Indicador de 
Desempenho (Setor Público) 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade, Planejamento 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Elaboração de Indicadores de Desempenho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 315 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em estudos linguísticos, sobretudo em Linguística Aplicada e Análise da 
Conversa 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Linguística Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Linguística Aplicada e Análise da 
Conversa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 316 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em ferramentas de bioestatística e epidemiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Bioestatística e Epidemiologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 317 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em fiscalização de obras e contratos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Fiscalização da Moralidade Pública, Contrato de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Engenheiro-Área - Eletricista 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Ética, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 318 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em fisiologia, bioqúimica e melhoramento do café 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Fitotecnia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 319 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão Ambiental e Sustentabilidade 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceune 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de responsalidade social e sustentabilidade; 
Mestrado Profissional em Tecnologias Sustentáveis 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 320 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gestão da comunicação 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão da Comunicação 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão da comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 321 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Modernização Administrativa 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Gestão, organização 
e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 322 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gestão de sítios eletrônicos, fiscalização de contratos e convênios 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno 
visando melhorar os processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação, Fiscalização da Moralidade Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Médico Veterinário 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Documentação e Arquivo, 
Ética, Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento em gestao/ fiscalização do serviço 
público. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 323 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gestão e execução de atividades de serviços de alimentação coletiva 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Capacitar continuamente os gestores; Gestão - 
Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e 
docentes 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Alimentação coletiva 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Nutricionistas 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão de Serviços de Alimentação Coletiva 
Institucionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 324 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Gestão e Infectologia 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Infectologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Infectologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 325 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gestão/fiscalização de contratos administrativos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; Gestão - Capacitar continuamente 
os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ética no Setor Público, Fiscalização da Moralidade Pública, Contrato de 
Gestão, Controle de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional, Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em gestão/fiscalização de 
contratos administrativos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 326 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em gramática da forma, para melhoria do ensino de geometria gráfica 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - dinamizar as ações de ensino/aprendizagem 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): Geometria e Topologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação na temática sobre gramática da forma 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 327 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em informática, para melhorar a produtividade 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Linux, Programs alternativos livres 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 328 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em integração de dados geológicos, de sensoriamento remoto e 
aerogeofísicos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): GeoCiências 
Subtemática (micro): Geologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Integração de dados geológicos, de sensoriamento 
remoto e aerogeofísicos no mapeamento geológico e favorabilidade de recursos minerais do estado 
do Espírito Santo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 329 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em logística 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Logística 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Serviços gerais (logística) 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de capacitação na área de logística 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 330 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em marketing digital 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Marketing 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre marketing digital e plataformas de redes 
sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 331 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Microscopia Eletrônica de Varredura e de Transmissão e em produção 
de materiais cerâmicos supercondutores 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutoutorado em Física. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 332 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Modelagem Conceitual Baseada em Ontologias 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ontologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 333 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em operação e proteção de redes de energia elétrica com alta inserção de 
geração distribuída 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho e estudo 
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Proteção de redes de energia elétrica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Eletrotécnica 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Apresentação de artigo científico em congresso 
especializado no exterior. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 334 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em outro idioma para atendimento ao publico 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Atendimento ao Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Administrador 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de idiomas no exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 335 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Pesquisas em Ensino de Biologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa; Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos e congressos na área de Ensino de Biologia; 
Liderança na Administração e nas Políticas Públicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 336 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em planejamento estratégico de Universidade 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil, Inovação na Gestão Pública, Técnicas 
Gerenciais no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG; Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Planejamento Estratégico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 337 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em processos e organização do trabalho 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em processos e organização do 
trabalho no serviço social; Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 338 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Propriedade Intelectual 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Propriedade intelectual 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética, Gestão, organização e inovação 
institucional, Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema 
estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licenciamento, Negociação e valoração de 
Propriedade Intelectual 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 339 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em protocolos de cerimonial internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e 
externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cerimonial 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Construção de Redes 
Público alvo: Servidores 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre protocolos de cerimonial internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 340 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em questões gerais sobre direitos autorais no Brasil. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Direito autoral 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico Laboratório Área - Análises Clínicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Ética, Outra – o tema 
do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Noções Gerais de Direitos Autorais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 341 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em relação aos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Produção científica e busca de financiamentos de 
projetos 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional, Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Produção científica e busca de financiamentos de 
projetos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 342 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Repositórios digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 343 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em resolução de conflitos éticos e religiosos em nossa sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Filosofia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Filosofia Contemporânea 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética, Outra – o tema do desenvolvimento não 
é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Aprofundamento e ampliação de pesquisa em 
Filosofia Contemporânea sobre a relação entre Ética e Política 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 344 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em saúde pública ou coletiva 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso; Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia, Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente Social; Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam; CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos sobre políticas publicas sobre obesidade; 
Participação em Reuniões Científicas do Estudo Longitudinal de Saúde do Adulto; Curso de Inverno 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 345 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Semiótica aplicada ao Design nos casos de tradução intersemiótica 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Semiótica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em Comunicação e Territorialidades 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 346 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em síntese inorgânica de polímeros de coordenação e redes orgânicas 
covalentes. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): Química Orgânica, Química Inorgânica, Fisico-Química, Química Analítica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação para aprimoramento na síntese de MOFs 
e COFs e respectivas aplicações. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 347 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Sociologia das organizações 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Sociologia 
Subtemática (micro): Outras Sociologias Específicas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercâmbio para estudo da língua inglesa; curso 
relativo à sociologia das organizações, sociologia das empresas, 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 348 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em técnicas laboratoriais em nanotecnologia farmacêutica. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Nanotecnologia farmacêutica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 349 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em técnicas laboratoriais, uma vez que as pesquisas estão se expandindo 
no laboratório e outras áreas estão sendo agregadas. 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho e estudo 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Tecnicas laboratoriais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores; Técnicos de Laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em técnicas laboratoriais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 350 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em técnicas terapêuticas, em neurociência, e em plataformas digitais. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Técnicas terapêuticas; neurociência 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Uso de Plataformas Digitais, Terapia EMDR, 
Neurofeedback 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 351 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em Teoria Literária e Literaturas de Língua Portuguesa 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): Teoria e Análise Linguística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 352 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em todas as áreas da Fonoaudiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Fonoaudiologia 
Subtemática (micro): Fonoaudiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Internacional de Fonoaudiologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 353 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em tomada de decisão em organizações com o suporte de abordagem 
analítica e suas relações com resiliência organizacional 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Empresas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Tomada de decisão, Tomada de decisões para gestores 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em business analytics 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 354 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento em tópicos de Microbiologia Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Microbiologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Microbiologia Clínica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Farmacêutico Bioquímico 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em resistência microbiana 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 355 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento específico na área de atuação, pneumologia pediátrica. 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e 
odontológica para a comunidade universitária 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Saúde Materno-Infantil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pediatria 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em medicina, no exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 356 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento metodológico e as técnicas para desenvolver experimentos voltado a uso 
de bioindicadores 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Experimentos laboratoriais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação de metodologias aplicadas para 
experimentos laboratoriais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 357 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área da saúde, visando o bom atendimento ao público. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em saúde pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 358 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de análises por cromatografia líquida e gasosa. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): Fisico-Química 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico de Laboratório Área - Química 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de análises cromatográficas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 359 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de atenção à saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 360 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de biologia experimental 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Workshop 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Reunião Anual das Federações de Biologia 
Experimental - FESBE 2021 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 361 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de dermatologia necessária para os atendimentos médicos do 
CEUNES. 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e 
odontológica para a comunidade universitária 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Dermatologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Especialização, Evento/Congresso, 
Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-graduação em Dermatologia Clínica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 362 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de desenvolvimento / execução de projetos científicos voltados 
para instituições. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Projetos científicos 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): Proex 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em História 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 363 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Ecologia Florestal e Restauração Ecológica 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ecologia Florestal; Restauração Ecológica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação na área de Ecologia Florestal e 
Restauração Ecológica. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 364 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Educação de Surdos por meio da educação inclusiva, educação 
especial, acessibilidade, formação de profissionais. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar a integração entre Universidade poder 
público iniciativa privada escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação inclusiva 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação ou em Linguística Aplicada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 365 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de educação e conhecer experiências bem sucedidas na educação 
superior. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 366 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de ensino de enfermagem e de história da enfermagem 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Enfermagem 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Enfermagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 367 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Ensino de Física 
Dados de embasamento da necessidade: Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; 
Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem; Estimular a indissociabilidade entre ensino, pesquisa 
e extensão 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação na REUNIÃO ANUAL DE USUÁRIOS (RAU); 
Participação no Encontro de Pesquisa de Ensino de Física; Participação no Encontro Latino 
Americano de Iniciação Científica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 368 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de epidemiologia e manejo de doenças de plantas e em inglês 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 369 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Esporte, lazer e promoção à saúde. 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Fomentar a cultura, o lazer e o esporte 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação na área de esporte e promoção 
à saúde; Curso de capacitação na área de lazer e qualidade de vida; Doutorado em Educação Física 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 370 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de física da matéria condensada e melhor o desenvolvimento de 
pesquisas nessa área no departamento de física 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: licença capacitação na area de física da matéria 
condensada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 371 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Física Experimental 
Dados de embasamento da necessidade: Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Física experimental 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação no Encontro de Outono da Sociedade 
Brasileira de Física; Congresso Anual da SBF acerca de vários ramos da Física Experimental 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 372 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Fitopatologia 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino -Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos 
cursos 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Fitopatologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 373 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Fitopatologia geral, Virologia e biotecnologia aplicada a 
agricultura 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Fitopatologia geral, Virologia e biotecnologia 
aplicada a Agricultura 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos, cursos e reuniões científicas anuais 
nacionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 374 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de hidrogeomorfologia/Geomorfologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Geografia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Geomorfologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 375 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de identificação de compostos por técnicas cromatográficas 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar conhecimento e parceria na área de 
Ciência de Alimentos 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cromatografia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Aperfeiçoamento visando fortalecimento de grupos 
de pesquisa e novas publicações 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 376 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de infecções sexualmente transmissíveis 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar condições para a 
internacionalização;Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Anatomia Patológica e Patologia Clínica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 377 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de jornalismo científico 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Jornalista 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação ou Comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 378 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na area de microscopia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada 
à utilização multiusuária 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Microscopia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização em microscopia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 379 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de nutrição clínica, em gestão de consultório e materiais. 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes 
servidores técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Nutrição clínica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Nutricionista-Habilitação 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de consultório, Curso de atualização 
em nutrição clínica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 380 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de pesquisa Bioquímica de Proteínas 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Bioquímica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Bioquímica de Proteínas 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 20th IUPAB Congress, 45th Annual SBBf Meeting, and 
49th Annual SBBq Meeting 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 381 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de pesquisa e a situação atual dos grupos de pesquisa envolvidos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): Matemática Aplicada 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 382 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de produtos naturais marinhos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Técninas de bioprospecção 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento de técninas de bioprospecção de 
produtos naturais marinhos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 383 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de promoção a saude e qualidade de vida 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Fomentar a cultura o lazer e o esporte 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Téc.Lab./Área Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação em qualidade de vida e 
promoção a saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 384 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de química analítica com a utilização de novas técnicas 
espectrométricas para a determinação de elementos à nível traço em amostras diversas 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, 
servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): Química Analítica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em avanços de técnicas 
espectrométricas para a determinação de elementos traço 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 385 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Saúde Pública/Epidemiologia 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia, Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso de Saúde Pública/ Epidemiologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 386 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Teoria do Direito e Bioética 
Dados de embasamento da necessidade: Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): Teoria do Direito 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Direito 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 387 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área de Terapia Ocupacional 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a 
necessidade de desenvolvimento está alinhada 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Terapeuta Ocupacional 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Especialização 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 388 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na área e conhecer experiências bem sucedidas de gestão universitária 
visando implantar modelos de gestão inovadora, aumentar a integração entre a universidade e a 
sociedade e promover o sucesso acadêmico dos estudantes 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora; Pesquisa - Realizar pesquisas 
integradas às demandas reais da sociedade; Extensão - Definir e implementar política de extensão; 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão universitária 
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de políticas, Planejamento 
Público alvo: Professores e técnicos-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CAR;CCJE;CE;Proad;BC;Hucam;SI;CCS;CEFD;Proaeci; 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento, Experiência Prática, Outro Tipo não 
Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado, Educação 
Formal/Doutorado, Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço, Experiência 
Prática/Intercâmbio, Evento/Oficina, Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Evasão escolar; produção cientifica, gestão do 
conhecimento, segurança em laboratórios; fiscalização de obras e contratos p/ Universidades 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 389 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na gestão e fiscalização de contratos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ética no Setor Público, Fiscalização da Moralidade Pública, Contrato de 
Gestão, Controle de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnica em Nutrição e Dietética, Nutricionista 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em gestão/fiscalização de 
contratos administrativos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 390 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento na Organização e Representação da Informação e do Conhecimento 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação, Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Catalogação em RDA 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 391 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nas áreas de acessibilidade, educação especial e tecnologia assistiva 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Formação em acessibilidade, educação especial e 
tecnologia assistiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 392 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nas áreas de acústica, fotoacústica e modelagem computacional 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Acústica, fotoacústica e modelagem 
computacional 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em simulação, caracterização e 
construção de espectrômetros fotoacústicos; Participação em evento científico internacional de 
simulação: COMSOL conference 2021 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 393 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nas áreas de eletricidade, eletrônica e instrumentação 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Eletricidade, eletrônica e instrumentação 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Operador de Caldeira 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de comandos elétricos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 394 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nas diferentes linguagens artísticas 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão: Estimular parcerias com outras instituições e 
fomentar as ações existentes 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Linguagem artísitica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Semana de capacitação interna dos servidores da 
SECULT (Evento a ser organizado pela SECULT em parceria com a PROGEP) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 395 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nas pesquisas ora realizadas em tecnologia da madeira e elementos 
reconstituídos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de 
pesquisa 
Temática (macro): Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
Subtemática (micro): Tecnologia e Utilização de Produtos Florestais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 396 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento no desenvolvimento de acesso e recuperação à informação 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Tecnologia da 
informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 397 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento no desenvolvimento de aplicações com inteligência artificial para auxílio 
nos processos de aprendizagem em ambientes EaD. 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Analista de Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Tecnologia da informação e 
comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Informática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 398 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento no estudo da educação física e inclusão para o desenvolvimento de ações 
docentes no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas 
reais da sociedade 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Elaboração de artigo ou organização de livro com foco 
no tema educação física e inclusão. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 399 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento nos domínios da Linked Data, Repositórios Digitais, Patrimônio Histórico 
e Cultural 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de 
referência nacional e internacional 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
digital 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Transparência e 
controle social 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visitas técnicas em instituições de patrimônio 
histórico e cultural 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 400 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento para desenvolvimento de melhorias em Modelagem de Processos. 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Teoria da Informação, Biblioteconomia, Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital, Visão 
estratégica 
Público alvo: Arquivista 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Tecnologia da 
informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado na área de Ciências da Informação / 
Tecnologias da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 401 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento para o ensino da prática de mindfulness (atenção plena) 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no 
ambiente de trabalho e estudo 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia Cognitiva, Psicologia do Desenvolvimento Humano, Psicologia do 
Ensino e da Aprendizagem, Psicologia do Trabalho e Organizacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Psicólogo-Área 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Workshop, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Formação de Instrutores de Mindfulness no Modelo 
Neurocognitivo - Módulo Intermediário 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 402 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento quanto à necessidade que a comunidade universitária da Ufes (amostra) 
possui ao que tange à pesquisa em ambientes virtuais. 
Dados de embasamento da necessidade: Desenvolvimento de competência em informação em 
ambiente virtual; Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa em ambientes virtuais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Outra – o tema do desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da 
administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado Profissional em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 403 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento quanto à organização e manutenção de arquivos 
Dados de embasamento da necessidade: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e 
qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos sobre arquivística/arquivologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 404 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento referente a soluções técnicas de engenharia aplicadas ao processo da 
construção civil e manutenção predial 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e 
tecnológico 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): Construção Civil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Edificações 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Engenharia Civil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 405 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento relacionado à area de Ciência de Alimentos 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso de nível internacional realizado no Brasil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 406 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento relacionado ao mecanismo de ação de substâncias fotoproteotras, 
especialmente ação imunossupressora e anti-inflamatória 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Apoiar os novos docentes nas atividades de 
pesquisa 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Dermatologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em avaliação do mecanismo de ação 
de filtros solares com potencial anticancerígeno 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 407 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre a educação e educação física latino-americana, tendo como suporte 
teoria e levantamento de fontes. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Educação ou Estudo Programado 
em Educação e Educação Física Latino-Americana 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 408 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre a Fisioterapia, conhecer e apresentar resultados de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar 
visibilidade às pesquisas produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em Congressos Nacional e/ou 
Internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 409 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre ações de promoção de saúde e prevenção de doenças 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: assistência 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores do serviço de enfermagem da Diretoria de Atenção à Saúde 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre promoção de saúde e prevenção de 
doenças e Semana de Enfermagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 410 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre as mudanças da contabilidade aplicadas ao setor público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade, Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Gestão Pública, Curso sobre controle 
interno na administração pública, Curso sobre orçamento público e Curso de gestão de processos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 411 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre as práticas de comunicação científica e avaliação da produção 
científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Tecnologia da 
informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 412 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre as práticas e interações discursivas da sociedade, em especial, sobre 
os fenômenos da publicidade e do consumo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 413 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre aspectos legais de gestão de contrato de obras civis 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Contrato de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Engenheiro da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de contratos de obras civis 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 414 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre bibliometria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre bibliometria 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 415 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre diferentes técnicas em física experimental. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro de Outono da Sociedade Brasileira de Física 
2021 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 416 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre estudos interdisciplinares com impacto internacional em 
desenvolvimento junto a um grupo de pesquisas no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 
Ciência da Informação e uma unidade de pesquisa do pós-doutoramento, nomeadamente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 417 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre Ética e Serviço Público e gestão documental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público, Ética no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Custos, Ética, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de prestação de contas, Gestão Documental , 
Ética e Serviço Público, Trabalho Remoto, Licitações, Gestão do Investimento Público, Diárias e Pass 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 418 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre gestão de documentação eletrônica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de digitalização de documentos e legislações 
pertinentes. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 419 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre gestão sustentável e responsabilidade socioambiental. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Servidora unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão Sustentável e Responsabilidade 
Socioambiental na Administração Pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 420 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre internacionalização do ensino superior 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 421 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre o Ensino em Fisioterapia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância e promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de c 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Fisioterapeutas da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Ensino em Fisioterapia; 
Congresso da Rede Unida 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 422 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre o SCDP (Sistema de Concessão de Diárias e Passagens) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Custos 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso do Sistema de Concessão de Diárias e Passagens 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 423 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo 
Federal, estrutura e funcionalidades básicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: SIAFI Básico; SIAFI Ordens Bancárias 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 424 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre o tema dor orofacial e acompanhar as atualizações acerca do tema, 
além de contactar pesquisadores da área. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégia 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: V Congresso Brasileiro de dor orofacial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 425 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre o tema hidroterapia e acompanhar as atualizações acerca do tema, 
além de contactar pesquisadores da área. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Fisioterapia Aquática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 426 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre os óbitos e sua relação com a insuficiência salarial. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Saúde Coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 427 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre política extensionista 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Definir e implementar política de extensão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proex 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação sobre implentação da curricularização da 
extensão universitária 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 428 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre políticas públicas relativas a assistência social e saúde do servidor 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes e Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e 
pós-gra 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação profissional nas áreas da assistência 
social e saúde; Doutorado em Políticas Públicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 429 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre relações de trabalho atuais e seus impactos na vida do trabalhador 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Gestão pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 430 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre saúde psicológica de populações vulenráveis para o trabalho de 
atenção à saúde mental dos estudantes da Assistência Estudantil da UFES 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Criação e implementação de Programa de Atenção Psicossocial aos 
Estudantes da Ufes articulado à Rede de Serviços internos e externos 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Psicologia Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 431 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento sobre teoria e prática de comunicação não-violenta. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-profissional, Controle 
emocional 
Público alvo: Psicóloga da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Comunicação não violenta 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 432 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento teórico do vínculo de jornalismo e esfera pública em países não 
democráticos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos cursos 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em jornalismo e história 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 433 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento teórico-metodológico no campo do ensino e da pesquisa na área de 
Serviço Social e Meio Ambiente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Serviço Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 434 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conhecimento, desenvolver habilidades e conhecer experiências bem sucedidas de 
ensino e pesquisa na área de informática. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 435 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da extensão em educação física para portadores de deficiência. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 436 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da extensão universitária 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 437 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em biomecânica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 438 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em bioquímica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 439 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em educação física 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 440 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em educação física e gênero 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 441 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em educação física escolar 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 442 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em esporte e sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 443 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito da pesquisa em fisiologia do exercício 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 444 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino da educação física 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 445 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino da epistemologia da educação física 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 446 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino de bioquímica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 447 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino do esportes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 448 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino em educação física 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 449 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito de ensino ensino da ginástica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 450 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito do ensino em educação física escolar 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 451 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
âmbito do ensino em educação física para portadores de deficiência. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 452 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o conjunto de referências teórico-práticas para o desenvolvimento de ações docentes no 
estudos do lazer. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 453 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o desenvolvimento de pesquisas sobre estudos discursivos e mídia, sobretudo a análise de 
estratégias linguísticas e estruturas do discurso sobre violência contra mulheres nas redes sociais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da Unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso em análise crítica do discurso da mídia sobre 
violência contra mulheres 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 454 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar o estudo sobre a formação em Criatividade e Inovação do professor/mediador de arte, de 
modo a mapear e atualizar esse fazer no ES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Percepção sobre a Criatividade e Inovação no Ensino 
Superior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 455 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conceitos de seleção de materiais apoiados por software 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 456 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos a cerca da gestão patrimonial no setor público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de fiscalização na gestão do patrimônio da 
união 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 457 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos científicos e a internacionalização. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico e consolidar e 
ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 458 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em "Preservação, conservação e restauração de acervos bibliográficos 
e imagéticos" 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão e Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização 
multiusuária. 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Gestão, organização 
e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Conservação e Restauração de Livros e materiais 
Bibliográficos; de pequenos reparos em livros; Preservação, conservação e restauração de acervos 
bibliográficos e imagéticos; Gestão da Conservação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 459 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em Acervo Acadêmico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover a avaliação institucional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Arquivista da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VII Enarquifes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 460 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em contabilidade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Relações institucionais 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 461 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em desenvolvimento infantil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso em desenvolvimento infantil. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 462 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em gerir e proporcionar melhorias na estrutura de sala de aula e 
laboratórios 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Implementar e garantir infraestrutura básica 
de qualidade 
Temática (macro): Morfologia 
Subtemática (micro): Citologia e Biologia Celular, Embriologia, Histologia, Anatomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 463 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em Gestão em saúde pública, com ênfase nas prática clínica em âmbito 
hospitalar. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Implementar e garantir infraestrutura básica de qualidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão em saúde pública e prática clínica hospitalar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 464 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em gestão patrimonial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização e capacitação profissional referente à 
legislação e prática da administração patrimonial. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 465 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em governança pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Controle de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estraégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado Profissional em Governança e 
Desenvolvimento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 466 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos em técnicas laboratoriais na área de solos e águas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso e Recursos para implantação de laboratórios 
de solos e águas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 467 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos na área de atuação na Instituição - Qualificação e atualização 
profissional 
Dados de embasamento da necessidade: Pesquisa - Consoliar e ampliar os grupos e núcleos de 
pesquisa; Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e internacional; 
Ensino - Redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Fisiologia; Patologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professores e Técnicos de Laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado, Educação 
Formal/Doutorado, Evento/Palestra, Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 468 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos na área de Ciência da Informação e nas subáres de pesquisa específica 
na área de atuação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 469 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos na área de gestão de documentos, em memoriais institucionais, em PEN, 
em RCD-Araq e em acervo acadêmico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão; promover a avaliação institucional; e implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Arquivista da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado Profissional em Governança e 
Desenvolvimento; VII Enarquifes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 470 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos na área de gestão de projetos esportivos, de lazer e de promoção de 
saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Fomentar a cultura, o lazer e o esporte 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação na área de gestão de projetos esportivos, 
de lazer e promoção de saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 471 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos no cuidado Farmacêutico na Atenção Básica em Saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Farmacêutico da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cuidado Farmacêutico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 472 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos relacionados a legislação de confecção e registro de diplomas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 473 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos sobre contratações na administração pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Contratações na administração pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 474 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos sobre Ensino e Educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com 
dificuldades acadêmicas 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado Profissional em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 475 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos sobre o processo de desenvolvimento infantil/humano para o ensino na 
Educação Infantil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão e 
dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 476 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos sobre os riscos na gestão universitária 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor unidade administrativa 
Unidade (s) organizacional (is): Audin 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de risco aplicada no setor público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 477 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos sobre saúde e psicologia para o trabalho de atenção à saúde mental dos 
estudantes da UFES 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: psicólogo unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ações afirmativas na educação; saúde e educação; 
psicologia e educação; atenção e saúde mental na educação; assistência estudantil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 478 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar os conhecimentos, visando melhorar a produção científica e as possibilidades de parcerias 
internacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização e incentivar o 
desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Eventos Científicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 479 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar parcerias com outras instituições de ensino de referência no país 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica às instituições parceiras em projeto de 
pesquisa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 480 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar participação em redes de pesquisadores para promover intercâmbio e incremento da 
produção científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Reconhecer os direitos humanos e educação em direitos humanos como 
áreas de estudo, consolidar os programas de pós-graduação e ampliar os grupos e números de 
pesquisas; En 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Filosofia; Intercâmbio para 
incremento à produção científica; Encontro Nacional da Associação Nacional dos Pesquisadores e 
Professores de História das Américas - ANPHLAC 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 481 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar rede de colaboração em pesquisas científicas; 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação, incentivar o 
desenvolvimento científico e tecnológico e realizar pesquisas integradas às demandas reais da 
sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 482 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar rede de parcerias e ampliar conhecimento e competências na área de ecologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Colaboração em um projeto de pesquisa a nível 
Nacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 483 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ampliar visão administrativa e a formação de agendas positivas para o Centro de Ensino. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Controle emocional, Relações 
institucionais 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de conflitos no serviço público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 484 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Amplicar conhecimento na área de Pesquisa em Educação, Ensino de Biologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente unidade etratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Nacional de Ensino de Biologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 485 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoamento contínuo e desenvolvimento e manutenção de redes de pesquisadores de outras 
universidade (Pesquisa contabilidade/finanças) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Promover a integração entre os programas de pós-graduação 
consolidados com os iniciantes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pesquisar sobre: Economic Policy Uncertainty and 
Earnings Management across the Firm's Life Cycle Stages 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 486 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoamento da gestão universitária: processos de trabalho de uma secretaria administrativa. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 487 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos e desenvolver habilidades em Competência em Informação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: bibliotecário da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 488 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos e habilidades necessários à disseminação do conhecimento 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Definir e implementar política de extensão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 489 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos em comunicação organizacional e do marketing desde a perspetiva das 
relações interpessoais, empresariais e organizacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em ciências sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 490 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos teórico-práticos para a gestão de documentos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade administrativa 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Motivação e gestão de equipes e Desenvolvimento 
pessoal no trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 491 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos teórico-práticos para a gestão de espaços físicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Densidade do uso do solo e segurança 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 492 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos teórico-práticos para avaliação funcional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão em Saúde Pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 493 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar conhecimentos, habilidades, processo de avaliação, acessibilidade e flexibilização 
curricular com relação às pessoas com deficiência. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com 
dificuldades acadêmicas 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 494 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar estratégias de marketing e mídias sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de mídias sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 495 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar habilidades de interação social 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 496 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar o tratamento de informação para apoio a tomada de decisão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Tomada de decisão 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 497 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar técnicas e procedimentos aplicados no Biotério 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso na área de biotério. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 498 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aperfeiçoar técnicas jornalísticas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Jornalista unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 499 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aplicar métodos e técnicas de excelência no atendimento ao público interno e externo, inclusive 
estrangeiros e portadores de necessidades especiais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores de várias unidades do órgão 
Unidade (s) organizacional (is): Todas as unidades 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 500 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aplicar normas e técnicas de gestão de ouvidoria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ouvidoria 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional, Negociação, Relações institucionais, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão em Ouvidoria - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 501 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aplicar técnicas de gestão de ambientes virtuais de aprendizagem e sítios eletrônicos como 
ferramentas de suporte ao ensino visando dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e integrar 
as diversas modalidades de ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem; institucionalizar a política de 
EAD na Ufes e integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação presencial e a 
distân 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público, Ensino-Aprendizagem, Inovação na 
Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: Docentes das unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): Várias unidades da Ufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Moodle para professores; Cursos de utilização da 
plataforma AVA e outras tecnologias EAD; Curso de AVA 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 502 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aplicar técnicas de segurança da informação para melhoria dos sistemas de informação e sítios 
eletrônicos e de seu uso 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos específicos sobre os temas; Gestão da 
Segurança da Informação - NBR 27001 e NB; Lei Geral de Proteção de Dados - LGPDR 27002; 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 503 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aplicar trabalhos de avaliação aos alunos que faltam até duas disciplinas p/ conclusão do curso com 
participação da Secretaria Acadêmica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com 
dificuldades acadêmicas 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 504 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aponto como melhoria a ser focada: preparar melhor os gestores, isto é, coordenadores e chefes. 
Ou seja, que foquem em cursos para a área de gestão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Liderança 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos, Relacionamento com 
dirigentes, Relações institucionais 
Público alvo: servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 505 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender a controlar, acompanhar e fiscalizar contratos administrativos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de serviços e contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 506 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender a produzir boas imagens com uso de celular 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de mobgrafia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 507 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender a produzir peças para veiculação de posts informativos nas mídias sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração, Relações Públicas e Propaganda 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Construção de Redes, Contribuição técnico-
profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Illustrator e photoshop 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 508 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender as técnicas de síntese de pontos quânticos de carbono 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade etratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação para a síntese de pontos qânticos de 
carbono quiral 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 509 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender melhores estratégias pedagógicas para apoiar os estudantes cadastrados no Proaes Ufes. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação ou áreas afins 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 510 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender programação (linguagens HTML e CSS) voltada para o desenvolvimento de e-books 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidades estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de criação de e-books 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 511 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender sobre a adequação da produção jornalística (texto e imagem) para as mídias sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração, Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Produção de conteúdo para as mídias sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 512 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender sobre jornalismo de dados e mídias sociais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Modernização Administrativa 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 513 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprender sobre o uso de novas tecnologias (aplicativos de mensagem, podcasts, newsletter) 
aplicadas à comunicação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Tecnologia da Informação, Capacitação 
Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Novas tecnologias aplicadas à comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 514 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Apresentar pesquisa desenvolvida dentro da temática do congresso e realizar intercâmbio de 
conhecimentos na área. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 1014th International Conference on E-Education, E-
Business, E-Management and E-Learning (IC4E) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 515 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramemto dos conhecimetos técnico-científico na linha de pesquisa Silvicultura e Ecologia 
Florestal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docentes unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita Técnica ao Instituto de Investigação Agrária de 
Moçambique; Visita técnica na Universidade de Barcelona 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 516 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramente em química verde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em síntese orgânica desenvolvendo 
novas metodologias para reações multicomponentes e desenvolver compostos biologicamente 
ativos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 517 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramento das habilidades para a comunicação em língua estrangeira para a 
internacionalização em educação física 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 518 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramento do diagnóstico ultrassonográfico da glândula tireoide e do DFE na triagem neonatal 
do hipotireoidismo congênito 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Médico unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso - ultrassonografia no diagnóstico do 
hipotireoidismo congênito 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 519 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramento dos conhecimentos técnico-científicos na área de Deterioração e Proteção da 
Madeira 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 520 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramento e atualização das técnicas de plastinação de peças e cadáveres anatômicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 521 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimoramento e capacitação em ferramentas de tecnologia para informação e da comunicação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 522 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a forma e a qualidade de atendimento ao público usuário do Serviço de Enfermagem da 
DAS 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em administração de 
medicamentos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 523 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a gestão da informação e comunicação interna e externa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de comunicação digital 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 524 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a gestão dos ativos em propriedade intelectual 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: GESTÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL - PATENTES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 525 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a percepção e capacidade de solução da equipe em relação a problemas cotidianos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Patologia nas Construções, identificação, prevenção 
e tratamento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 526 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a qualidade da interpretação, produção e revisão textual em língua portuguesa. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade etratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Análise e produção textual 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 527 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a segurança do paciente e qualidade em serviço de saúde. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de segurança do paciente e qualidade em 
serviço de saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 528 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar a utilização de ferramentas para administração e controle de Unidade de Alimentação e 
Nutrição 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e Gestão - Intensificar os 
processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização na área de UAN; Curso de Gestão 
em Serviços de Alimentação Coletiva Institucionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 529 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar as ações de educação e impulsionar a inovação e a capacidade de trabalho dos 
profissionais de Ouvidorias. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ouvidoria 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Liderança eficaz 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: cursos do Programa de Formação Continuada em 
Ouvidorias- CGU/OGU 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 530 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar as atividades dentro do ambiente organizacional e otimizar a utilização dos recursos 
disponíveis. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ensino de química no dia a dia."; "Compatibilidade de 
substâncias no manejo dos resíduos de laboratórios químicos. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 531 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar as técnicas de apresentação de dados estatísticos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores unidades estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Power BI 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 532 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar capacidade de comunicação em público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Oratória 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 533 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar comunicação assertiva dentro da instituição 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Online de Comunicação Assertiva e Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 534 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimento na área de técnicas de amostragem estatística 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pos-Doutorado em Estatística 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 535 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimento nas técnicas de cosmologia numérica. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em cosmologia numérica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 536 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e compartilhar experiências com equipe médica da DAS sobre casos 
clínicos de servidores 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Medicina Preventiva 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Roda de Conversa - discussão de casos clínicos e 
orientações médicas aos servidores. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 537 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e desenvolver habilidades em Administração/Gestão Pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo e estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os processos de gestão; 
Ensino e pesqu 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): Várias unidades organizacionais 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Administração; Mestrado em 
Administração Pública; mestrado em gestão publica; Curso sobre controle interno na administração 
pública, Curso sobre orçamento público e gestão de processose 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 538 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades de ensino na área de Economia Política e Economia 
Internacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 539 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades em Educação a Distância EAD 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Workshop 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Workshop em Educação a Distância EAD 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 540 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades em enfermagem do trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo e Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Enfermagem do trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 541 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades em gestão de conflitos no ambiente de trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Relações de Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Controle emocional, Relações 
institucionais 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de conflitos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 542 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades em gestão de projetos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de projetos - métodos e práticas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 543 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades na área da Botânica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Botânica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 544 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades na área de atuação profissional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 545 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades na área de Machine Learning, em especial em Deep 
Learning. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Técnicas de Deep Learning 
aplicado a Problemas em Saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 546 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos e habilidades sobre editais de processos seletivos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Elaboração de editais de processos seletivos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 547 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos em ciências da informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Biblioteconomia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: TCC em biblioteconomia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 548 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos em fotografia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de fotografia digital 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 549 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos linguísticos sobre a Teoria da Variação e Mudança Linguística 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Letras 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Percepção e produção da variante a gente na 
comunidade de fala capixaba 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 550 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos mediante pesquisa em Ciências Contábeis. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso USP de Contabilidade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   
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Nº: 551 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos na área de direitos humanos, cidadania e diversidade para democartizar 
o processo de gestão e aumentar o sucesso acadêmico dos estudantes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Ensino - Redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação; 
Pesquisa - Reconhecer os direitos humanos e educação em direitos humanos como áreas de estudo; 
e Gestão- cap 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da participação cidadã 
Público alvo: Servidores de mais de uma unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria BC CCJE Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Cidadania e Direitos Humanos; Curso de 
Direitos Humanos e forma de lidar com diferenças para professores; Doutorado em Direitos e 
Garantias Fundamentais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 552 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos na área de Economia Política 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação Formal/Pós-
Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Economia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 553 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos na área de gestão documental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão Documental ou em áreas afins. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 554 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos para ensinar a prática de mindfulness 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Retiro de silêncio para instrutores de mindfulness 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 555 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos relacionados à área de Psicologia Institucional e suas aplicações nas 
práticas educacionais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia do Trabalho e Organizacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Psicologia Institucional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 556 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos relativos a propriedade intelectual e direitos autorais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 557 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos sobre Gestão de riscos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Aprimoramento Técnico, Comportamental, gerencial 
ou liderança 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 558 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos sobre gestão eficiente de contratos e/ou convênios com fundações de 
apoio 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 559 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos sobre gestão eficiente de convênios com fundações de apoio 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Contrato de Gestão, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Convênios com Fundações de Apoio (Decretos nº 
8.241/2014 e 8.240/2014), Prestação de contas de contratos e convênios com Fundações de Apoio 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 560 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar conhecimentos sobre legislação previdenciária atualizada 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes:Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Previdência 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Legislação previdenciária atualizada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 561 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar e adquirir novas competências em Politica social e serviço social na educacäo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ações Afirmativas, Assistência Estudantil, Serviço 
Social na Educação, Políticas Sociais, Temáticas relacionadas a Direitos Humanos; Encontro 
Internacional e Nacional de Política Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 562 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar e Capacitar para melhorar meu desempenho enquanto servidor docente. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 563 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar habilidades de liderança e gestão de conflitos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Liderança, Relações de Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Liderança eficaz, Melhoria contínua de processos, Relações institucionais 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo sobre fluxo de trabalho e integração de 
trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 564 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar habilidades de pesquisa e desenvolver habilidades para elaboração de publicações em 
periódicos de alto impacto. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Contabilidade/Finanças. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 565 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar habilidades em oratória e comunicação, melhorando, assim, a transmissão de 
informações aos servidores e a desenvoltura em público. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Oratória, comunicação e técnicas de apresentação. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 566 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar habilidades em pesquisa e internacionalização 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Desenvolvimento de pesquisa, Cursos de pós-
graduação, Eventos Científicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 567 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar meus conhecimentos em relação aos avanços científicos/tecnológicos referente a área 
de atuação na pesquisa científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes 
Público alvo: Servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 568 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento da equipe na distribuição dos recursos na UFES 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Controle de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Planejamento 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de Frota e Logistica de Tansportes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 569 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento de novos materiais e técnicas para tratamento odontológico, visando a 
implementação das mesmas para os alunos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Materiais Odontológicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docentes da área de odontologia 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 570 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento em síntese de redes metalorgânicas, redes orgânicas covalentes e o 
estudo das propriedades das respectivas aplicabilidades. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): Química Orgânica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: docente da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em síntese, estudos das propriedades 
e aplicações de MOFs e COFs 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 571 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento em técnicas de gestão orientada a processos e monitoramento do 
desenvolvimento institucional. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: gestor 
Unidade (s) organizacional (is): Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 572 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento na área contratos e noçoes gerais sobre fiscalização de contratação no 
Serviço Público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno, visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Contrato de Gestão 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão e Fiscalização de Contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 573 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento na área estrategia de gestão e execução de serviços de prontuário único 
odontologico a partir do nova realidade mundial - COVID 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Inovação 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estrategia de gestão e execução de serviços de 
prontuário único odontologico a partir do nova realidade mundial - COVID 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 574 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento no desenvolvimento de atividades relacionadas à infomática 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 575 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento referente à legislação e prática da administração patrimonial. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização e capacitação profissional referente à 
legislação e prática da administração patrimonial. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 576 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o conhecimento sobre processos, principalmente recursos de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Democratizar o processo de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre lei que regulamenta os processos 
administrativos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 577 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar o estudo de novos métodos de calibração aplicados à técnicas espectroanalíticas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): Química Analítica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudos de métodos de calibração não convencionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 578 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar os conhecimentos em ferramentas psicoterapêuticas para o manejo em atendimentos 
clínicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia do Trabalho e Organizacional, Tratamento e Prevenção Psicológica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Orientação ao cidadão, Resolução de problemas 
Público alvo: psicologos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ferramentas psicoterapêuticas para o manejo em 
atendimentos clínicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 579 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar os processos de gestão empregados por editoras universitárias na produção e 
comercialização de livros. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Inovação 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Seminário, Experiência 
Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 580 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar técnicas e conhecimento cientificos na área da carcinologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado na área em morfologia e ecologia em 
grupso recentes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 581 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar técnicas eficazes de comunicação com a comunidade universitária com uso de mais 
recursos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Instruções e apresentações de alternativas de 
comunicação e uso de recursos extras (como mensageiros instantâneos) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 582 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprimorar técnicas para aplicação em pesquisa e publicação científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa 
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Execução de pesquisa em grupos conveniados com 
foco em publicações 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 583 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundamento de estudos na área de Serviço Social/ Tema de estudos: trabalho e formação 
profissionais em Serviço Social. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): Fundamentos do Serviço Social, Serviço Social Aplicado 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em Serviço Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 584 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundamento de estudos sobre os Fundamentos do Serviço Social e a relação com a questão 
racial iniciados no pós-doutoramento para o aperfeiçoamento de pesquisa e fortalecimento do DSS 
e PPGPS 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): Fundamentos do Serviço Social 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença capacitação para aperfeiçoamento de 
pesquisas iniciada no Pós-doutorado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 585 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar as atividades de pesquisa em Sistema de Controle Gerencial e desenvolvimento de 
competências na atividade docente (strictu sensu) na área de Contabilidade Gerencial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Contabilidade. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 586 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar competências prático-teóricas na áreas de produção e realização audiovisual 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Gestão: Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos 
servidores técnicoadministrativos e docentes; Ensino - Promover a formação continuada de 
docentes servidores t 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 
financiamento ( Curso de capacitação ofertado pela ENAP) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 587 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento científico e desenvolvimento de projeto 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Conhecimento científico e desenvolvimento de 
projeto 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontros periódicos com supervisor de pós 
doutorado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 588 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento científico na área de Matemática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 589 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento científico na minha área de atuação, a saber, Teoria de singularidades. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 590 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento científico na minha área de atuação; Divulgação de resultados de 
pesquisas realizadas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica, Congresso 
Brasileiro de Medicina Intensiva, European Respiratory Society Congress 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 591 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento e habilidade em Educação e Educação Pública. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: servidor da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado Profssional em Educaçã: Docência e Gestão 
de Processos Educativos. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 592 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento em desenvolvimento Regional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): Economia Regional e Urbana 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 593 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento em Economia da Inovação e Políticas de Inovação no Brasil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 594 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento em Patentes e Indicações Geográficas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 595 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento na área de História Econômica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; Pesquisa - 
Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 596 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento na área de Métodos e Modelos Matemáticos, Econométricos e 
Estatísticos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 597 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimento técnico e científico em Estimulação magnética transcraniana 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Aprofundar conhecimento técnico e científico em Estimulação magnética 
transcraniana 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intensive Course in Transcranial Magnetic Stimulation 
(TMS) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 598 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área da Ciências Contábeis. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de 
desenvolvimento está alinhada; Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da 
sociedade 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Experiência 
Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado; Estudo programado sobre métodos de 
pesquisa na área de gestão de riscos e controles internos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 599 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de Educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Inovação 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Sead 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 600 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de Geografia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização; Pesquisa - 
Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Geografia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 601 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de inteligência artificial e mineração 
de dados 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital, Inovação 
Público alvo: Analista de Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 602 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de Políticas Pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Políticas Públicas e Uso de Evidências 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 603 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades na área de Química 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 604 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades relativos a área de Ciência da Informação 
para formação docente, melhoria dos conceitos dos cursos e consolidação e ampliação de pesquisas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; 
Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação; Pesquisa - Consolidar 
os programas d 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): BC; CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação Formal/Pós-
Doutorado, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 605 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e desenvolver habilidades relativos a área de Engenharia Civil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora; Pesquisa - Realizar 
pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização em Softwares de projetos civis como: 
Eberick, Lumini, Hidros, etc.; Mestrado em Engenharia Civil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 606 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades em análise de dados epidemiológicos e estatística 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 607 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na area da pedagogia para acompanhar melhor os alunos 
da universidade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estágio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 608 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de agrometeorologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Agrometeorologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 609 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de eletrônica 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnico de laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 610 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de Emulsões e aplicar no Processamento Primário 
do Petróleo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Engenharia Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre os mecanismos de 
formação, estabilização e desestabilização de emulsões encontradas na indústria do petróleo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 611 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de fisioterapia em atenção primária. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: fisioterapeuta 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: cursos à distância de aprimoramento na atenção 
primária à saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 612 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de tecnologia da madeira, especificamente em 
Painéis e Adesivos Naturais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ciências florestais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 613 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de Toxicologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores 
técnicos e coordenadores de curso; Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência 
nacional e intern 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Ensino Superior 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 614 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na área de Toxicologia e Análises Toxicológicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): Toxicologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 615 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades na elaboração de instrumentos de coleta e software de 
análise de redes para desenvolvimento de projetos em andamento. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital, Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 616 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades relativos a area de administração visando implantar 
modelos de gestão inovadora e promover e melhorar a comunicação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora; Gestão - Promover e melhorar a 
comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Inovação 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Educação 
Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 617 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades relativos a área de laboratório e assistência laboratorial 
aos alunos dos cursos de graduação. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnicos de laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 618 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades relativos a área de planejamento de políticas 
educacionais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Planejamento e Avaliação Educacional, Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 619 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades relativos à área do Direito 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 620 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos e habilidades sobre os procedimentos de protocolo e arquivo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 621 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos em métodos de conservação e armazenamento de alimentos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Armazenamento de alimentos 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: auxiliar de cozinha e servidores da área 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 622 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos em teoria do direito por meio de estudos orientados por pesquisador 
experiente e capacitado de outra IES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudos orientados em teoria do direito 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 623 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos em teoria dos precedentes judiciais por meio de projeto de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): ccje 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudos orientados em direito processual civil 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 624 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos específicos da área de Ciências Sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ciências sociais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 625 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área da Educação, Educação Física e Formação de Professores. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 626 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área da saúde coletiva: estudos sobre interação social e seus 
impactos em pandemias. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 627 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área de Física Atômica e Molecular 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Física 
Subtemática (micro): Física Atômica e Molécular 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre temas da Física Atômica e 
Molecular 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 628 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área de Gestão Escolar e Formação de Gestores de Escolas Públicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Liderança eficaz 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 629 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área de matemática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: (1) Doutorado em Matemática Aplicada ou (2) 
Doutorado em Educação Matemática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 630 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área de modelagem matemática e computacional. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Ciência da Computação na área de 
Modelagem Computacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 631 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos na área de química aplicada a análise de traços por espectrometria 
atômica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre métodos aplicados a 
análise de especiação de elementos químicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 632 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos no discurso de mídias e mídias sociais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Gerenciamento digital, Inovação 
Público alvo: jornalista 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Linguística ou em Comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 633 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos para desenvolver habilidades que otimizem a produção acadêmica e 
habilidades educacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado na área de desenvolvimento e 
educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 634 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos relativos a campo de atuação de pesquisa e ensino da docente. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; 
Pesquisa - Criar condições para a internacionalização. 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   
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Nº: 635 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos sobre os aspectos da interdisciplinaridade entre Artes e Ciência da 
Informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Educação Artística 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Artes, trabalhando a 
interdisciplinaridade entre Artes e Ciência da Informação. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 636 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar conhecimentos técnico-científicos e habilidades na área de estruturas de madeira - 
Madeira Laminada Colada (MLC) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado (Pós-Doutorado) em pesquisa na 
área de madeira laminada colada (MLC) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 637 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar e atualizar conhecimento, trocar experiências e integrar parcerias na área de Recursos 
Hídricos, Meio Ambiente e HidroSedimentologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: 
Temática (macro): Engenharia Agrícola 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CT e itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 638 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar e atualizar conhecimentos em PICS 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento em clínica farmacêutica homeopática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 639 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar e desenvolver novos conhecimentos na área de Epidemiologia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Epidemiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Saúde Pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 640 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar estudos comparativos entre o ensino da educação física escolar no Brasil e outros 
países da América do Sul 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 641 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar estudos que relacionam Educação Física na Educação Infantil com a Sociologia da 
Infância e seus métodos de pesquisa. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): Cefd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 642 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento em marketing aplicado à varejo de rua: Efeitos dos serviços pretados 
em aglomerados varejistas na percepção de qualidade de vida dos consumidores e retorno das lojas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Negociação 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 643 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na área de Ciências Contábeis. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Negociação 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 644 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na área de Economia Política. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Gestão da qualidade 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 645 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na área de Epistemologia Econômica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 646 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na área de Política Social 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de políticas 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio com instituições no âmbito do 
PRINT/CAPES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 647 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na área de população e economia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino: otimizar as condições de oferta de disciplinas nos cursos 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Gestão da qualidade 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 648 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento na grande área das Ciências Sociais Aplicadas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar programas de pós-graduação 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ciências sociais 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Internacionalização - Print/CAPES do PPGPS 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 649 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento sobre análise de grande volume de dados aplicado à gestão pública 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em inteligência artificial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 650 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento sobre Disseminação e Produção do Conhecimento Cientifico com 
Inovaçãoe e Transformação Digital. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 651 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar o conhecimento sobre inteligência artificial e sua relação com criatividade e inovação, 
bem como sua aplicação em processos de inovação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 652 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar os conhecimentos e habilidades na área de administração financeira com aplicações ao 
mercado de capitais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Negociação 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre o efeito da divulgação de 
informações sobre a precificação de ativos financeiros. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 653 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar os conhecimentos e melhorias no atendimento e suporte em webco e 
videoconferencias e a comunicação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
digital 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso webco e videoconferencias e a comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 654 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar os conhecimentos na área de produção de energia renovável 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Energia renovável 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudos programados para publicação em produção 
de energia renovável 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 655 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar os conhecimentos relativos a necessidades informacionais e fluxos informacionais na 
oferta de pós-graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Gestão da qualidade 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 656 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aprofundar pesquisas sobre Accountability de organizações do Terceiro Setor 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Ciências Contábeis 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Contabilidade 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 14th International Conference of the International 
Society for Third Sector Research (ISTR); 50th Association Research Nonprofit Organizations 
Voluntary Action (ARNOVA) Conference; Pós Doutorado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 657 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Apronfudar conhecimento na área de Economia do Trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e núcloes do pesquisa 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Seminário 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 658 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aquirir conhecimento de novas técnicas para ampliação ou nucleação de linhas de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação técnico-científica na área de 
Ecotoxicologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 659 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aquisição de conhecimentos para melhorar as relações pessoais mantidas com servidores, alunos 
e comunidade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Atendimento ao Público, Relações de Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Orientação ao cidadão, 
Relacionamento com dirigentes 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Ética 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 660 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atender melhor ao servidor que mora no interior, valendo-se da EaD para transmissão de cursos 
importantes para nós. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes, Gestão da qualidade, 
Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 661 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualidades na área da Engenharia Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos em Educação 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Clínica Odontológica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso técnico de Engenharia Clínica para o curso de 
odontologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 662 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização constante e melhoria do conhecimento para um melhor atendimento as pessoas em 
um ambiente de atenção pública primária na saúde. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Ampliar o quantitativo de profissionais da saúde na assistência aos 
servidores 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: farmacêutico 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de atenção primária no SUS 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 663 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização de conhecimentos científicos, integração com grupos de pesquisa nacional e 
internacional na área de solos e ambiente. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização; Pesquisa - Consolidar e 
ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): Ciência do Solo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 664 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização de conhecimentos na área de computação científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 665 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização e capacitação profissional em ferramentas de Web Conferencia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 666 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização e organização com a preparação dos materiais odonto-hospitalares 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos em Educação 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Materiais Odontológicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Atendente Odontológico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 667 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização em arquiteturas de rede de computadores e segurança da informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 668 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização em conhecimentos gerais sobre o ambiente construído. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover a gestão integrada do espaço físico 
Temática (macro): Arquitetura e Urbanismo 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Arquitetos 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Serviços gerais (logística) 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Nacional de Conforto no Ambiente 
Construído 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 669 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização na área de Ciência e Tecnologia de Alimentos para desenvolvimento de atividades 
direcionadas ao ensino, pesquisa e extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico; 
Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e coordenadores de 
curso 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE; CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 670 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização na área de ensino e pesquisa de Analise de Fármacos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 671 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização na área de ensino e pesquisa em Análises Clinicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 672 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização na área de Produção Farmacêutica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 673 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização na área de produtos naturais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso internacional na área de produtos naturais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 674 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização nas áreas de pesquisa em exercício: Química Medicinal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso internactional na área de Química 
Medicinal/Food Chemistry 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 675 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização no campo de atuação de pesquisa, ensino e extensão da docente, com estabelecimento 
de novas parcerias com instituições renomadas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 676 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização periódica para implantação de melhorias que facilitem o ensino na graduação e pós-
graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; 
Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Ensino Superior, Educação 
Formal/Mestrado, Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso da Sociedade Brasileira de Medicina 
Tropical; Graduação e Pós-Graduação em Farmácia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 677 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização sobre principais áreas de pesquisa em neuropsicofarmacologia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): Neuropsicofarmacologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 678 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualização teórica e metodológica na área de ensino, pesquisa e extensão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Sociologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   
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Nº: 679 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizaçãp nas principais linhas de pesquisa em Imunologia Clínica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Imunologia Clínica 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 680 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar a equipe nas ações da enfermagem 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Enfermagem 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da área 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Simpósio de Enfermagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 681 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar a formação docente para desenvolver habilidades no processo Ensino-Aprendizagem. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores 
técnicos e coordenadores de curso; Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado sobre a relação do 
desenvolvimento humano e o processo de ensino-aprendizagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 682 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimento em legislação sobre saúde, segurança e higiene do trabalho. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Ampliar o quantitativo de profissionais da saúde na assistência aos 
servidores 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atualização em legislação sobre saúde, 
segurança e higiene do trabalho. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 683 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimento sobre sistema operacional e aplicativos utilizados em suas atividades 
diárias 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital, Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores técnico-administrativos da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 684 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos e estabelecer rede de produção científica para usar em ensino, pesquisa 
e extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 685 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos em clínica médica/gastroenterologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Clínica Médica/Gastroenterologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 686 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos em mídias sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Inovação 
Público alvo: Jornalista 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 687 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos em reparos, restauração, conservação e limpeza de livros. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Preservação, conservação e restauração de 
acervos bibliográficos e imagéticos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 688 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos na área da ictiologia, aprimorar técnicas e conhecer resultados 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ictiologia 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: dpcentes 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 689 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos na área de Gestão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: administrador 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 690 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos no tratamento de doencas geriatricas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Geriatria 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização no tratamento de doencas geriatricas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 691 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos no tratamento e diagnóstico e tratamento de doenças infecciosas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Doenças infecciosas 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização no tratamento e diagnóstico e 
tratamento de doenças infecciosas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 692 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos relativos à legislação e sua aplicação no serviço público federal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-administrativos e docentes;Gestão - Promover e melhorar a comunicação 
interna e externa na 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Gestão da qualidade, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CAR, Gabinete da Reitoria, Assessorias e Comissões 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 693 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos sobre cuidados e prescrição de atividade física ao paciente diabético 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Otimizar as condições de oferta de disciplinas nos cursos 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 694 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar conhecimentos sobre normativos internos da Universidade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 695 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar continuamente a formação docente para ensino de graduação e pós-graduação em 
Ciência da Informação e Teoria do Documento. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Gestão, organização 
e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 696 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar continuamente o corpo docente visando a integrar e desenvolver o ensino de graduação 
e pós-graduação, a extensão e a pesquisa, dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e estimular 
a internacionalização 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa; 
Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem; Gestão - Intensificar os processos de 
capacitação e qualif 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
da mudança, Gestão da qualidade, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: docentes, técnicos em assuntos educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): CCS,Ceunes,CCAE,Prograd,CCJE,CCHN,CCENS,CE,CT 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado, Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos sobre formação continuada para 
docentes; Capacitação no ensino da docência superior;Curso de habilidades e ferramentas de 
ensino; Encontros Formativos de Professores; Intercâmbio/Estágio 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 697 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos em Música 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Música 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: músico 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Workshop 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 698 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos na área da comunicação, com foco nas indústrias culturais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa – Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em Comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 699 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos na área da fotografia com ênfase na relação entre arte e 
mobilidade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Fotografia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 700 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos na área de comunicação, com foco em publicidade, gênero e 
feminismo. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 701 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos na área de história da imprensa e do design e da memória gráfica 
brasileira 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - consolidar e ampliar os grupos e núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em design 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 702 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos no campo da imagem, notadamente a transição de modos de 
produção para sistemas digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Ciências da Comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 703 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos no campo das Artes Cênicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Diretor de artes cênicas 
Unidade (s) organizacional (is): Secult 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário, Evento/Congresso, 
Evento/Workshop 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 704 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos relativos às disciplinas e aos projetos que atua. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - consolidar e ampliar os grupos e núcleos de pesquisa; 
Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão; Ensino - Dinamizar as 
ações de ensino- 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos e cursos da área de design; Congressos e 
cursos da área de fotografia; Doutorado em Antropologia na UFF; Pós-doutorado em Informática - 
PUC-Rio; Feiras Internacionais de Design na Italia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 705 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar conhecimentos relativos às disciplinas e aos projetos que atua. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Desenho Industrial 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em design 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 706 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e ampliar o conhecimento científico fundamental para as atividades de pesquisa e ensino. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 707 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e aprofundar os conhecimentos no campo da Arquitetura e Urbanismo visando a 
formação docente, consolidação e ampliação da pós-graduação e de pesquisas, internacionalização 
e desenvolvimento científico e tecnológico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionadas às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional 
e internacional, Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa, Incentivar o 
desenvolvimento ci 
Temática (macro): Arquitetura e Urbanismo 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes, técnico em restauração 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em Arquitetura e Urbanismo; "SIGRADI"; 
Congresso 6º ENANPARQ;Congresso Graphica - representação gráfica;Doutorado em políticas 
públicas; ENANPUR; International Seminar of Urban Form; 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 708 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e aprofundar os conhecimentos sobre o sistema Sapiens AGU para utilizá-lo de maneira 
mais eficiente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Procuradoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Sistema Sapiens AGU 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 709 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e divulgar conhecimentos na minha área de atuação: fisioterapia em cirurgia bariátrica. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Cirurgia Bariátrica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 710 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e divulgar conhecimentos na minha área de atuação: fisioterapia em terapia intensiva 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Medicina Intensiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 711 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e divulgar conhecimentos na minha área de atuação: fisioterapia respiratória. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: European Respiratory Society Congress 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 712 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar e reciclar os conhecimentos no manuseio de resíduos químicos e biológicos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gerenciamento, acondicionamento e 
descarte de resíduos químicos e biológicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 713 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar os conhecimentos na área de manipulação e manejo ético de animais de laboratório. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnico laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação no Uso e Manejo Ético de Animais de 
Laboratório 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 714 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Atualizar quanto às novas tecnologias visando a manutenção, melhoria e desenvolvimento de 
sistemas e processos automatizados. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: técnico de TI 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 715 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Aumentar o conhecimento pedagógico e curricular 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Currículo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 716 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Avanço no conhecimento científico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Engenharia Civil 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Plano de estudo científico interinstitucional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 717 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação docente em área de pesquisa afim com linha de pesquisa do PPGEE 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo do Gerenciamento de Redes Inteligentes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 718 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação docente em estudos programados, estágios técnicos, cursos de aperfeiçoamento, 
entre outros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Engenharia rural 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 719 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação e aperfeiçoamento sobre a comunicação contemporânea 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Um estudo prático sobre as formas expressivas da 
comunicação contemporânea: uma proposta de ação em rede 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 720 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação em Preceptoria de Estágio nas áreas da Fonoaudiologia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Fonoaudiologia 
Subtemática (micro): Fonoaudiologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: fonoaudiólogo 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 721 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação em técnica de RMN 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 722 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação em técnicas de revisão para redes sociais no serviço público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: revisor de textos 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de revisão ou redação de textos para redes 
sociais no serviço público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 723 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação nas áreas de Bioestatística e Química Medicinal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização em estatística aplicada a Saúde/ 
capcitaçao em novas técnicas em Química Medicinal de compostos oriundos de frutas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 724 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitação para preceptoria de graduação em Medicina e pos graduação residencia medica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: médico 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação na area de atuação lupus - 
reumatologia com intercambio em serviço referencia Nacional em Lupus: SP ou RJ 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 725 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar a equipe técnica em relação a novos produtos e melhores práticas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Serviços gerais (logística) 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Especificação de materiais de construção civil e novas 
tecnologias 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 726 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar as chefias e lideranças para a elaboração de indicadores gerenciais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade 
Público alvo: gestores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Elaboração de Indicadores Gerenciais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 727 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar as pessoas para que tenham conduta ética ao oferecerem e utilizarem serviços públicos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Ética no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ética 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ética e Serviço Público - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 728 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar e aperfeiçoar os conhecimentos e habilidades nas áreas de microoscopia, 
Imunohistoquímica. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): Fisiologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnico laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso na área de imunohistoquímica e microoscopia 
eletrônica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 729 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar e aperfeiçoar os conhecimentos em relação aos avanços científicos/tecnológicos 
referente a área de atuação na pesquisa científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação; Pesquisa - 
Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e internacional 
Temática (macro): Fisiologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento, Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso científico na área de Bioquímica/Biologia 
Molecular/Genética de microorganismos; Reunião científica para atualização na área de atuação 
científica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 730 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar e aprofundar conhecimento em geografia econômica (Doutorado em Geografia) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Geografia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Aspectos econômicos e ambientais da 
industrialização capixaba 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 731 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar em experiência científica c/ instituição conveniada sobre a tecnologia petrolífera em 
pesquisa pelo grupo GPEPEM liderado pelo docente Ufes. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Engenharia Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Petróleo 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VISITA CIENTÍFICA - Pesquisador Experiente - Edital 
CAPES/Humboldt- Alemanha 36/2017 - 17ª Chamada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 732 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar no campo das humanidades digitais, nomeadamente no que se refere a memória e os 
dados ligados (Linked Data). 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Inovação 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado, Experiência 
Prática/Intercâmbio 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 733 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar os docentes e discentes no uso de Plataformas de Pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização multiusuária 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de utilização de plataformas de periódicos 
Capes e outros portais de pesquisa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 734 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar os servidores na elaboração de editais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Elaboração de editais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 735 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar os técnicos de laboratório para o descarte adequado de resíduos químicos e biológicos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Implementar e garantir infraestrutura básica de qualidade 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnico laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de manipulação, acondicionamento e descarte 
de resíduos químicos e biológicos. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 736 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar para intervenções psicológicas e psicossociais em situações de crises, emergências e 
desastres. 
Dados de embasamento da necessidade: Assistência - Criação e implementação de Programa de 
Atenção Psicossocial aos Estudantes da Ufes articulado à Rede de Serviços internos e externos 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 737 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar pessoas para atuar nos processos regulatórios e gestão de projetos de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Profissionais que já atuam em pesquisas clínicas 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 738 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar técnicos e docentes no conhecimento e aplicação da Lei de Acesso à Informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de transparência da gestão universitária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre Lei de Acesso à Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 739 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Capacitar técnicos para realização de análises laboratoriais de solo e água 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: engenheiro 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso prático de analise laboratorial de solo e água 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 740 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Compreender o funcionamento de plataformas online desenvolvedoras de editoração eletrônicas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Intercâmbio 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 741 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer a ferramenta de Tesouro Gerencial para construção de relatórios de controle e gerenciais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada às seguintes 
estratégias vigentes na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-administrativos e docentes; Gestão - Promover a avaliação institucional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci; Proad; Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Tesouro Gerencial; Curso de Tesouro 
Gerencial Avançado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 742 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer a gestão do fluxo editorial e publicação de periódicos científicos na web. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Open Journal Systems: configurações e fluxo 
editorial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 743 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer a nova sistemática e os procedimentos para o atendimento aos usuários trazidos pela Lei 
nº 13.460/2017 e pelo Decreto nº 9.094/2017 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Defesa do Usuário e Simplificação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 744 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer a viabilidade da utilização de podcasts como mecanismo de divulgação científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 745 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer boas práticas em Cultivo Celular, técnicas referentes à manutenção e assepsia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização multiusuária 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: técnico laboratório 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Técnicas em Cultura Celular 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 746 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer como funciona as configurações e fluxos de editoração 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento 
está alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso OJS 3: configurações e fluxo editorial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 747 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer conceitos e princípios básicos sobre Acessibilidade na Comunicação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: servidores da unidade 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de comunicação para todos: recursos e 
ferramentas de acessibilidade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 748 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer critérios que favorece a indexação de publicações em bases de dados conceituadas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento 
está alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade 
Público alvo: bibliotecário 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Fontes de indexação para periódicos científicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 749 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar adequadamente técnicas e tecnologias de auditoria e controle interno no setor 
público visando a melhoria dos processos de gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes; Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando 
melhor 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores técnicos administrativos das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): Audin, Proaeci, Gabinete da Reitoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Auditoria Baseada em Riscos; Contabilização de 
Benefícios em Auditoria Interna; FONAITec, Fórum Nacional dos Auditores Internos das Instituições 
Federais Vinculadas ao MEC - FONAI-MEC 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 750 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar boas práticas de sustentabilidade nos órgãos públicos para melhoria dos 
processos de gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação; Gestão - Intensificar os 
processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; 
Implantar mod 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE; BC; SI; CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Sustentabilidade na Administração Pública; 
Eficiência energética e sustentabilidade em projetos; Mestrado Engenharia e Desenvolvimento 
Sustentável 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 751 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar metodologias, práticas, sistemas e normas de gestão de pessoas no serviço 
público para melhorias dos processos de gestão e dos resultados institucionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora; Intensificar os processos de 
capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; Estabelecer 
mecanismos de 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: servidores das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): todas unidades da Ufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: "Gestão Pessoal - Base de Liderança"; Boletim de 
Gestão de Pessoas (BGP); Mapeamento de Competências; Mestrado em Gestão Pública; Legislação 
aplicada a gestão de pessoas ou Lei n 8112 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 752 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar normas e sistemas de compras e contratações públicas incluindo licitação, 
pregão eletrônico, registro de preço e termo de referência visando otimizar os processos de 
trabalho e melhorar os processos de gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno, visando melhorar os 
processos de gestão; Gestão - Implantar o orçamento participativo; Gestão - Capacitar 
continuamente os gestor 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Contrato de Gestão, Compras Governamentais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): todas as unidades da Ufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Custos, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Elaborção de Termo de Referência de serviços 
continuado, obras e serviços de engenharia e planilhas; Legislação aplicada a licitação pública; 
Pregão Eletrônico; Congresso Brasileiro de pregoeiros 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 753 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar normas, técnicas, instrumentos e sistemas de gestão financeira, contábil e 
orçamentária visando melhorar os processos de gestão, expandir e diversificar a captação de 
recursos financeiros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Expandir e diversificar a captação de recursos financeiros; Gestão - 
Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e 
docente 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Negociação 
Público alvo: servidores das unidades 
Unidade (s) organizacional (is): Proad, Sead, Car, Proplan, CCS, CCAE, Hucam, 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Custos, Gestão, organização e inovação 
institucional, Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Avançado de Orçamento e Finanças; Doutorado 
em Contabilidade; Especialização em Investimento e mercado financeiro; Mestrado Profissional em 
Governança e Desenvolvimento; Semana Orçamentária 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 754 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar normas, técnicas, instrumentos e sistemas de gestão financeira, contábil e 
orçamentária visando melhorar os processos de gestão, expandir e diversificar a captação de 
recursos financeiros 
Dados de embasamento da necessidade: Relacionada à seguinte estratégia vigente na Ufes Gestão 
- Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e 
docentes, Expandir e diversificar a captação de recursos financeiros e Estabelecer mecanismos de 
c 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Accountability (Prestação Pública de Contas), Técnicas Gerenciais no Setor 
Público, Gestor Público, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Liderança 
eficaz, Planejamento 
Público alvo: Servidores Técnico administrativos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): Progep, Proad, PROPLAN, CCJE EDUFES E outras 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço, 
Evento/Oficina, Evento/Palestra, Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Semana Orçamentária e Financeira Seminário de 
orientações técnicas do MEC 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 755 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar normas, técnicas, instrumentos e sistemas de gestão financeira, contábil e 
orçamentária visando melhorar os processos de gestão, expandir e diversificar a captação de 
recursos financeiros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Contrato de Gestão, Controle de Gestão, Accountability (Prestação Pública de 
Contas), Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Tomada de decisões para gestores 
Público alvo: Gestores, Técnicos administrativos e Professores 
Unidade (s) organizacional (is): PROAD, PROPLAN, CCJE, EDUFES, PROGEP, ENTRE OUTROS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Contabilidade, Custos, 
Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Especialização, Evento/Oficina, 
Evento/Palestra, Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Semana orçamentária e financeira. Seminário de 
orientações técnicas. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 756 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar o procedimento adequado de uso do Assentamento Funcional Digital (AFD) do 
Governo Federal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora e Promover a avaliação 
institucional 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão 
Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP, PROAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Documentação e Arquivo, Gestão 
de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Assentamento funcional Digital do governo federal, 
VII Enarquifes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 757 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar práticas e tecnologias de acessibilidade visando o atendimento adequado de 
pessoas com necessidades especiais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes e Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade 
de 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Modernização Administrativa, Atendimento ao 
Público, Satisfação do Usuário 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
da mudança, Gerenciamento digital 
Público alvo: Todos os técnicos administrativos e professores da Universidade 
Unidade (s) organizacional (is): Todas 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 758 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar procedimentos de primeiros socorros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária e Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, 
técnicos e co 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Clínica Médica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Enfermeiros, tecnicos de enfermagem, servidores da Creche 
Unidade (s) organizacional (is): CCS, CE, Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em primeiros socorros ou Habilitação 
para prestar primeiros socorros 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 759 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar procedimentos de segurança no trabalho para garantir condições de saúde e 
segurança no ambiente de trabalho e estudo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo e Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento está 
alinhada 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Relações de Trabalho no 
Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Liderança eficaz, Outras não especificadas 
Público alvo: Técnicos administrativos, Professores, Profissionais de atenção a saúde e qualidade 
de vida 
Unidade (s) organizacional (is): CCE, CCAE, CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso para brigada de incêndio, Curso Segurança no 
trabalho em Laboratório 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 760 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas adequadas de desenvolvimento e gestão de sítios eletrônicos e sistemas 
web 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação, Intensificar os processos de 
capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Modernização Administrativa, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes, Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidores técnicos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT, ITUFES, SI, CCHN, CAR, EDUFES, GR, CCENS, CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 761 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas de desenvolvimento e gestão de sistemas e de infraestrutura de 
tecnologia da informação visando implantar modelos de gestão inovadora, melhorar a 
infraestrutura, os sistemas e o suporte aos processos mediados por TI 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação e Intensificar os processos de 
capacitação e qualificação dos servidores técnico-administrativos e docentes; Gestão inovadora e 
Ensino 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão Pública, Tecnologia da 
Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes, Gerenciamento digital, 
Inovação, Liderança eficaz 
Público alvo: Servidores técnico administrativos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): BC, PROAD, STI, PROPLAN, SEAD, PROGEP, CEUNES, 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado, Educação 
Formal/Doutorado, Evento/Seminário 
Modalidade: Distância, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
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Nº: 762 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas de gestão de bancos de dados visando a melhoria dos sistemas de 
informação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Governo Eletrônico / Digital, Tecnologia da 
Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento digital, Inovação, Liderança eficaz, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores técnico adinistrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI, SEAD, SRI, PROAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 763 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas de redação oficial e comunicação escrita para elaboração de 
documentos oficiais e atos normativos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade; 
Promover e melhorar a comunicação interna e externa da universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidores técnico administrativos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS, GR,SOCS, CCJE, PROGEP, SEAVIN, SEAD, PROGRAD, 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 764 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas de reparos e restauração em acervos bibliográficos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização multiusuária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento da mudança 
Público alvo: Bibiotecário documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de restauração de livros 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 765 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas de Secretariado, gestão de sercretarias e rotinas administrativas para 
melhoria dos processos de trabalho e atendimento ao público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes; Promover e melhorar a comunicação interna e externa na 
Universidad 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Satisfação do Usuário, 
Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores técnico administrativos que trabalham em secretarias 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS, CCAE, CCHN, AUDIN, CT, ITUFES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 766 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas e sistemas de avaliação de imóveis para melhoria do processo de 
trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Modernização Administrativa, Contrato de Gestão, 
Accountability (Prestação Pública de Contas) 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Tomada de 
decisões para gestores 
Público alvo: Servidor técnico administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Avaliação de imóveis com tecnologia SisDea 
/ SisRen 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
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O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 767 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar técnicas e tecnologias de gestão de bibliotecas universitárias visando dinamizar 
ações de ensino-aprendizagem, modernização e ampliação do atendimento aos usuários 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes; Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e 
fomentar 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Modernização Administrativa, Atendimento ao 
Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Gerenciamento digital, Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidores técnico administrativos em educação 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado, Evento/Seminário, 
Evento/Outros Similares 
Modalidade: Distância, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 768 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e aplicar tecnologias e metodologias ativas e inovadoras de ensino visando a formação 
docente, dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e integrar as modalidades de ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem; 
Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e coordenadores de curso; 
Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores técnico-
administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Outras não especificadas 
Público alvo: Professores e TAES ligados ao ensino 
Unidade (s) organizacional (is): CT, CCENS, CAR, CCAE, CEUNES, CCS, PROPLAN, CCJE,P 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal, Evento, Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado, Experiência 
Prática/Intercâmbio, Evento/Palestra, Evento/Seminário, Evento/Congresso, Evento/Outros 
Similares 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 769 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer e desenvolver experiências bem sucedidas em gestão arquivística de acervos fotográficos 
no pós doutorado. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor de 3º Grau 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Ciência da Informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 770 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências bem sucedidas de gestão cultural em universidades e espaços públicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Criatividade 
Público alvo: Servidores técnicos administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): SECULT 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 771 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências bem sucedidas de serviços de assistência em IES universitária no Brasil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Atendimento ao Público, 
Satisfação do Usuário, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica a Ufrgs e Universidade Portuguesa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 772 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências bem sucedidas em outros hospitais e/ou universidades nas áreas de 
Bariátrica e Implante Coclear 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Não identifiquei a qual estratégia a necessidade de desenvolvimento 
está alinhada 
Temática (macro): Medicina 
Subtemática (micro): Cirurgia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor técnico administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 773 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências bens sucedidas em Gerenciamento de Projetos de TI 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Melhorar a tecnologia da informação / Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão 
Pública, Tecnologia da Informação, Técnicas Gerenciais no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
digital, Inovação 
Público alvo: Técnicos administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gerenciamento de Projetos de TI 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 774 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências de inclusão escolar de alunos público-alvo da educação especial em outro 
país com foco nas práticas pedagógicas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão do desenvolvimento de pessoas, 
Relações institucionais 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 775 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer experiências de pesquisa e ensino na área de História 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar a integração entre Universidade poder público iniciativa privada 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): História 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa e ensino na área de história 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Relações institucionais 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 776 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer metodologias para padronização e gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Técnicas Gerenciais no 
Setor Público, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Serevidores técnico administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 777 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer novas técnicas/metodologias de análise de alimentos/bebidas/commodities, que podem 
ser empregadas nas pesquisas realizadas na UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 778 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer novas técnicas/metodologias de bioprocessos e aplicações em alimentos que podem ser 
empregadas nas atividades de pesquisa realizadas na UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos, Tecnologia de Alimentos, Engenharia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 779 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer novos modelos de atenção psicológica para os estudantes da assistência estudantil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Psicologia ligada a área de assistência estudantil 
Competência associada: Análise de problemas, Gestão da qualidade, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores técnicos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Estudo em Grupo 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Grupo de estudos sobre psicologia assistência e saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 780 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer os Sistemas corporativos da Ufes e aplicar adequadamente seus procedimentos de 
utilização 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de transparência da gestão universitária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Tecnologia da Informação, Atendimento ao 
Público, Satisfação do Usuário, Produtividade, Técnicas Gerenciais no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital, Gestão da 
qualidade, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidores Técnicos e Professores 
Unidade (s) organizacional (is): Todas 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 781 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer sobre a educação especial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: servidor técnico 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Educação Especial: histórico, políticas e práticas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 782 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer técnicas de gestão do tempo e produtividade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Avaliação de Desempenho (Setor Público), 
Produtividade 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da qualidade, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidores Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão do tempo e produtividade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 783 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer técnicas de planejamento e elaboração de material informativo e de campanhas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Jornalismo e Editoração, Relações Públicas e Propaganda, Comunicação 
Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Planejamento e elaboração de material 
informativo e de campanhas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 784 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecer técnicas relacionadas a promoção de qualidade de vida no trabalho. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Técnicas Gerenciais no 
Setor Público, Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas, Inovação 
Público alvo: Servidores técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): ROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso qualidade de vida no trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 785 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecimento para desenvolvimento e gestão de um programa de extensão, sistema EAD, parceria 
Memorial Resist SP 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Definir e implementar política de extensão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Parcerias no Setor Público, Técnicas Gerenciais no 
Setor Público, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional, Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Recursos EAD para Eventos à distância 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 786 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Conhecimentos de linguagem/línguas e produção de textos técnicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidor técnico 
Unidade (s) organizacional (is): CT 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em estudos linguísticos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 787 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Consolidar acordos internacionais entre UFES e outras universidades definindo critérios para 
cotutela. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a cotitulação com instituições internacionais na graduação e na 
pós-graduação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Cooperação Internacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Construção de Redes, Outras não especificadas 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 788 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Consolidar e ampliar a produção do grupo de pesquisa com grupos internacionais- destaque Univ. 
de Sassari, Itália 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa cientifica 
Competência associada: Relações institucionais 
Público alvo: Servidores professores 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 789 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa na área de Nutrição e Alimentos (junto ao 
PPGNS/CCS) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa na área de nutrição e alimentos 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 790 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Consolidar núcleo de pesquisa liderado pelo docente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Ecologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa em ecologia e oceanografia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 791 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Consolidar os programas de pós-graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa na área de ciências agrárias e biológicas 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: V Encontro Nacional do Profbio 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 792 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Constituir formação acadêmica e desenvolver projeto de pesquisa em área de estudo temática que 
abrange os campos das Letras, Literatura e Artes. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Poéticas da 
Contemporaneidade/Instituto de Letras/Programa de Pós-Graduação em Letras - UERJ. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 793 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Contribuir com o Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio São Mateus com os conhecimentos 
adquiridos nos estudos e pesquisas de meu grupo no CEUNES/UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade, poder público, iniciativa 
privada, escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 794 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Contribuir com o Grupo de Assessoramento Técnico (GAT) do Plano de Ação Nacional para a 
Conservação de Espécies de Peixes e Eglas Ameaçados de Extinção da Mata Atlântica - PAN Peixes 
e Eglas da Mata Atlântica com os conhecimentos adquiridos nos estudos e 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade, poder público, iniciativa 
privada, escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Reuniões do GAT 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 795 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Contribuir na Avaliação das Espécies de Peixes Brasileiros Ameaçados de Extinção com os 
conhecimentos adquiridos nos estudos e pesquisas de meu grupo no CEUNES/UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade, 
poder público, iniciativa privada, escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Oficina 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Reuniões da Oficina de Avaliação das Espécies de 
Peixes Brasileiros Ameaçados de Extinção 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 796 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Criar 
políticas e normas de ensino a distância 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino a distância 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Institucionalização com vistas a que se contemple 
toda a extensão das bases legais e conceituais que recaem atualmente sobre a EaD no Brasil. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 797 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Criar 
projetos de ações afirmativas direcionadas ao contexto da educação e atenção psicossocial visando 
o acolhimento e atendimento aos estudantes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): Serviço Social Aplicado 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Servidores técnico administrativos e docentes 
Unidade (s) organizacional (is): PROAECI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 798 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Criar 
uma rede de diálogos e internacionalização pela participação em congressos nacionais e 
internacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 799 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Cuidado na Atenção Básica em Saúde pautado na Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Ciência e Tecnologia de Alimentos 
Subtemática (micro): Ciência de Alimentos, Engenharia de Alimentos, Tecnologia de Alimentos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 800 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Cursos de capacitação voltados aos técnicos de laboratório. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor técnico 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 801 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Dar 
continuidade à minha pesquisa sobre as crises econômicas e sociais no capitalismo contemporâneo, 
no campo da crítica da Economia Política. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Economia Política 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 802 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Demanda de formação continuada de professores para o ensino das Ciências Naturais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 803 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Democratizar e atualizar os conhecimentos sobre monitoramento e gerenciamento de mídias 
sociais com ênfase no serviço público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidores técnicos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): SUPEC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de monitoramento e gerenciamento das mídias 
sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 804 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver a habilidades de comunicação oral e escrita em idiomas estrangeiros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade; 
Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa, Assistência - Ampliar a 
assistência 
Temática (macro): Letras 
Subtemática (micro): Línguas Estrangeiras Modernas 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidores técnicos e professores 
Unidade (s) organizacional (is): PROGRAD, Centros de ensino, SEAD, SEAVIN, SRI, STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 805 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver a Qualidade de Vida do servidor e promover a saúde mental. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidor técnico 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 806 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver ações de ensino/extensão em empreendedorismo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa na área de empreendedorismo ligado a 
química 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de empreendedorismo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 807 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver ações para saúde do trabalhador e dos discentes com enfase na temática da saúde 
mental. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público, Relações de Trabalho no Setor Público, 
Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Saúde mental do trabalhador e do aluno 
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Saúde mental do Professor e do aluno 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 808 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver atividades de gestão e organização de arquivos materiais e digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover a gestão integrada do espaço físico 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo, Gestão, organização 
e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de noções de organização de arquivos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 809 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver atividades de pesquisa na área de Preservação Digital, mais especificament em 
Repositórios Digitais Confiáveis 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento digital 
Público alvo: Servidor professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 810 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver atividades inerentes ao acompanhamento, supervisão e gestão acadêmica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão acadêmica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 811 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver bom relacionamento e gerenciamento de estresse 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Relações de Trabalho no Setor Público, Capacitação Profissional no Setor 
Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Controle emocional, Relações institucionais 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de psicologia positiva e bem estar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 812 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver capacidade de estudos de efeitos de mudanças climáticas em ecossistemas aquáticos 
continentais por meio de monitoramento contínuo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Articulação com instituições e grupos de estudos em 
mudanças climáticas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 813 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver capacidades linguísticas para execução de tarefas, para o gerenciamento de conflitos, 
para a gestão de pessoas, para construção de documentos oficiais condizentes com os preceitos da 
Administração Pública, entre outros. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Linguística 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 814 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver competências e habilidades na gestão da informação, promovendo a disseminação e 
recuperação através das tecnologias digitais na educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a infraestrutura de pesquisa voltada à utilização multiusuária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Biblioteconomia ou Mestrado em 
Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 815 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver competências em gestão de risco 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Governança e Gestão de Riscos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Tecnicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso teórico-prático em Gestão de Risco 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 816 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver competências em gestão por processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso teórico-prático em Gestão por Processos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 817 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver competências em temáticas trabalhadas no grupo de Pesquisa NetKOR. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Recuperação e Organização de Conhecimento em 
Rede (NetKOR) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 818 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver competências para elaboração de indicadores gerenciais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso teórico-prático em Elaboração de Indicadores 
Gerenciais. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   
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Nº: 819 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimento na área de direito administrativo, a fim de fornecer subsídios mais 
robustos às análises do setor 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão da participação cidadã 
Público alvo: Servidor unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Direito 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 820 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos e habilidades para a aplicação da prática baseada em evidências (PBE) 
na formação dos fisioterapeutas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado na área de prática baseada em 
evidências. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 821 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos e habilidades para ofertar nova linha de pesquisa para o Programa de 
Pós-Graduação em Economia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Economia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Docente unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Desenvolvimento de nova linha de pesquisa: A 
questão da desigualdade social a partir de Piketty e Stiglitz 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 822 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos e habilidades sobre novas abordagens em desenvolvimento de 
pessoas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de comunicação não violenta 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 823 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos na área de Planejamento Estratégico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno, visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Planejamento 
Público alvo: Servidores unidades estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Planejamento Estratégico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 824 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos no campo de Gestão de projetos de extensão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Parcerias Público-Privadas, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão de projetos de extensão 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 825 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver conhecimentos técnicos e metodológicos no campo esportivo. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Educação Física 
Subtemática (micro): Educação Física 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Esportes 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 826 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver distribuição de ar comprimido isento de água e óleo para os ambulatórios clínicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos em Educação 
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): Materiais Odontológicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Manipulação de Equipamentos médicos e 
odontológicos 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professores e técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): IOUFES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Benefícios de funcionamento dos equipamentos 
médicos odontológicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 827 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver e ampliar o conhecimento sobre políticas públicas e políticas sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Professores e técnicos administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Política Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 828 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver ferramentas de gerenciamento de processos e controle de fluxo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Inovação na Gestão Pública, Modernização 
Administrativa, Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Inovação 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 829 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver ferramentas eletrônicas de controle de fluxo editorial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão 
Pública, Modernização Administrativa, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
digital 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Experiência Prática/Aprendizagem em Serviço 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 830 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver fluência em língua espanhola para melhoria dos processos de internacionalização da 
Pós-graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Capacitação Profissional no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Relações 
institucionais 
Público alvo: Professores e técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão, organização e inovação 
institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso avançado de Espanhol com 
imersão/Intercâmbio em instituição de ensino superior estrangeira 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 831 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidade de administração de Servidores Linux 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): Sistemas de Computação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Servidores Linux 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnicos e Professores 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Bácula, curso administração servidores Linux 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 832 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidade de comunicação com Libras para melhoria do ensino e do atendimento à 
deficientes auditivos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência 
Temática (macro): Letras 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Libras - Linguagem Brasileira de Sinais 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professore e técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): BC e CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Linguagem técnica de libras para atendimento em 
bibliotecas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 833 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidade de comunicação com Libras para melhoria do ensino e do atendimento à 
deficientes auditivos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso; Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Modernização Administrativa, Gestão de Pessoas no 
Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Servidores Técnicos e docentes 
Unidade (s) organizacional (is): TODAS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas, Gestão, 
organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 834 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidade e atitudes ligadas a simplificação do serviço público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Estabelecer mecanismos de controle interno, visando melhorar os processos de 
gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Desburocratização, Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade, Melhoria contínua 
de processos 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PROEX 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: OR UM SERVIÇO PÚBLICO MAIS DIGITAL, 
CONECTADO, ABERTO E TRANSPARENTE (Escola Virtual do Governo) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 835 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades colaborativas no trabalho técnico em formação de acervos com foco no 
trabalho em equipe e na inovação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): Arquivologia 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Trabalho em equipe 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 836 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades com a informática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Modernização Administrativa, Tecnologia da 
Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professores e técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 837 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de analise e tratamento de dados (Data Science) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de transparência da gestão universitária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão Pública, Tecnologia da 
Informação, Accountability (Prestação Pública de Contas) 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Inovação, 
Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PROAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visualização de Dados e Design de Dashboards 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 838 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de comunicação e escuta empática e comunicação não violenta a fim de 
trabalhar em grupo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade; 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Técnicas Gerenciais no Setor Público, Liderança, Relações de Trabalho no 
Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professores e técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE, CCS, PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre comunicação não violenta/oratória; 
Curso de comunicação e escuta empática; Practitioner em Comunicação Não-Violenta para grupos 
de trabalho 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 839 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de docência para melhoria do processo ensino-aprendizagem, assistência, 
pesquisa e extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionada ao Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores 
técnicos e coordenadores de curso. 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Fundamentos da Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional, Criatividade 
Público alvo: Docentes 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Fisioterapia na Saúde da 
Mulher 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 840 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de gerenciamento de projetos e gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública, Modernização Administrativa, Tecnologia da 
Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento da mudança, 
Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Planejamento 
Público alvo: Técnicos Administrativos da área de TI 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso, Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado e Mestrado em Ciência da Computação, 
Curso de gestão de processos e curso de gerenciamento de projetos. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 841 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de gestão de projetos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora. 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Inovação na Gestão Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Contribuição técnico-
profissional, Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade 
Público alvo: servidores da PRPPG 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de projetos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 842 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de internacionalização da pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Orientação e Aconselhamento, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de políticas, Melhoria contínua de processos, Proatividade 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CEUNES 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio para troca de experiências com 
pesquisadores internacionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 843 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de liderança e gestão de equipes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora, capacitar 
continuamente os gestores, Democratizar o processo de gestão, Intensificar os processos de 
capacitação e quali 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestor Público, Liderança, Gestão de Pessoas no Setor Público, Relações de 
Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, 
Controle emocional, Gestão do desenvolvimento de pessoas, Relacionamento com dirigentes, 
Trabalho em equipe 
Público alvo: servidores técnico-administrativos e docentes em cargo de chefia ou chefias em 
potencial 
Unidade (s) organizacional (is): BC, Proaci, PRPPG, Secult, Proad, Hucam, CCS e out 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 844 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de pesquisa para implantação da pós-graduação em Fisioterapia da UFES 
através de cursos e experiências bem sucedidas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado ao Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, 
técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de políticas, Planejamento 
Público alvo: Docente 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 845 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de planejamento estratégico e gestão 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado ao Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, 
técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Indicador de Desempenho (Setor Público), Alta Administração Pública, Gestor 
Público, Função Pública, Governança e Gestão de Riscos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes, Contribuição técnico-
profissional, Criatividade, Gerenciamento da mudança, Gerenciamento de políticas, 
Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Planejamento, Visão estratégica 
Público alvo: Técnico-Administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de planejamento estratégico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 846 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades de tornar os processos da SOCS digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando 
melhorar os processos de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento da mudança, Inovação 
Público alvo: Técnico-Administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): SOCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 847 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades e competências do gestor de conflito 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos 
servidores técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, 
Controle emocional, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de conflitos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 848 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades e competências para elaboração de projetos de extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relaciionado a Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as 
ações existentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Planejamento e Avaliação Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Gerenciamento de políticas, 
Planejamento, Relações institucionais 
Público alvo: Assistente Social do Hucam 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de atenção primária na saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 849 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades e competências para elaboração de projetos de pesquisa. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da 
sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Criatividade, Planejamento 
Público alvo: Assistente social do Hucam 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Projetos de Pesquisa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 850 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades e conhecimentos sobre Gestão de Conflitos, visando melhor convivência 
entre servidores 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de 
trabalho e estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Gestão de Pessoas no Setor Público, Relações de Trabalho no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Controle emocional, 
Negociação, Resolução de problemas 
Público alvo: Técnico em Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação, mestrado, gerenciamento de stress 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 851 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em Fiscalização e Gestão de Contratos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Capacitar continuamente os gestores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Contrato de Gestão, Accountability (Prestação Pública de Contas), Função 
Pública 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Técnicos-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Fiscalização e Gestão de Contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 852 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em Gestão de Risco de TI 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Melhorar a tecnologia da informação e Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Controle de Gestão, Governança e Gestão de Riscos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Gestão da 
qualidade, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: servidores Técnico-Administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão de Riscos de TI - NBR 31000 e NBR 27005 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 853 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em gestão e educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Pública do Brasil 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Educação ou em Gestão Pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 854 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em Logística e Compras Governamentais (públicas). Pregões, registro de 
preços e contratos administrativos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Gestão - Implantar o orçamento participativo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Controle de Gestão, Compras Governamentais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Administração financeira, Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão Pública e Compras Governamentais. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 855 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em metodologias de pesquisa na área de biologia celular; Desenvolver 
habilidades em novas metodologias Ativas de Ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionada ao Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 856 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em metodologias de pesquisa na área de epidemiologia parasitaria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes relacionado a Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência 
nacional e internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Inovação, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 857 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em metodologias de pesquisa na área de saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Inovação, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 858 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em metodologias de pesquisa na área parasitologia e metodologias Ativas 
de Ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Criatividade, Inovação, Planejamento 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Palestra 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 859 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em ser multiplicador das informações inerentes ao Setor. Ex: Didática , 
desenvoltura, falar em público., etc. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Criatividade 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 860 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades em sistemas informatizados do governo federal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso e Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos 
servidores 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Governo Eletrônico / Digital, Inovação na Gestão Pública, Modernização 
Administrativa, Tecnologia da Informação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores Técnico-Administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): PRPPG, Proad e Proplan 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de SIAFI, SCDP, SICAF, SIASG e Treinamento 
nos sistemas do governo -SIAFI, SIOP, SIMEC, SIORG, SIASS 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 861 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades experimentais na área de ciência dos materiais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Criatividade, Gestão da qualidade, Inovação, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Técnico de Laboratório em Eletrônica 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Ciência dos Materiais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 862 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades na área de escrita acadêmica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Técnico de Laboratório em Eletrônica 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 863 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades na área de farmacoepidemiologia a fim de realizar pesquisas alinhadas às 
necessidades da população. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Farmacoepidemiologia 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas, Resolutividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado no Exterior na área de 
Farmacoepidemiologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 864 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades na área de saúde 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Saúde Publica 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Inovação, Resolução de problemas 
Público alvo: Farmacêutico-bioquímico 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado na área de saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 865 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades nas ferramentas de ensino em Educação a Distância (EAD) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Uso de TIC 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento em ferramentas de ensino de Educação 
a Distância (EAD) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 866 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades no uso acadêmico de linguagem de computação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Gerenciamento digital 
Público alvo: Médico Veterinário 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Como usar o computador e seus recursos 
como ferramenta acadêmica e no dia a dia administrativo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 867 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades para a divulgação dos trabalhos da Universidade e PPGs em mídias e redes 
sociais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Comunicação em mídias sociais 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Assistente em Administração 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso livre sobre mídias e redes sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 868 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades para Gestão da Informação e Documentação Eletrônica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão da Informação e Documentação Eletrônica 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Servidores Técnico Administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Proex 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão da Informação e Documentação Eletrônica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 869 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades para negociação de conflitos, desenvolvimento de relacionamentos 
interpessoais sadios e de qualidade de vida no trabalho. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Negociação e Gestão de Conflitos 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, 
Controle emocional, Criatividade, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidores técnico-administrativos e docentes 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd e PRPPG 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Psicologia Positiva e Gestão de conflitos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 870 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades para participação em chamadas públicas de editais de fomento à pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes referente à pesquisa 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Chamadas públicas de editais de fomento à 
pesquisa 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos, Relações 
institucionais 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação sobre participação em editais de 
pesquisa publicados pelas agências de fomento, administração dos recursos, assim como prestação 
de contas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 871 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades para promoção de cursos on-line sobre as atividades e conhecimentos 
adquiridos na Seção de Formação e Tratamento do Acervo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionada à assistência. 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 872 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades práticas e cognitivas em Ensino por Investigação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Resolutividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Seminário 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Evento Científico sobre Ensino por Investigação 
(UFMG) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 873 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades que colaborem para o desenvolvimento da personalidade humana. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder público iniciativa privada 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento da personalidade humana. 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Controle emocional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Arteterapia e Autodesenvolvimento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 874 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades referente gestão de contratos com fundações de apoio 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionada ao Ensino. 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de contratos com fundações de apoio 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de processos, Curso sobre orçamento 
público, Curso sobre controle interno na administração pública, Curso sobre interoperabilidade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 875 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades referente gestão documental 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão documental 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de recursos, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Gestão Pública, Curso sobre análise de 
prestação de contas de convênios e contratos, Curso de gestão documental, Curso controle interno 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 876 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades relativas a qualidade na instrução dos processos do trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes e Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Instrução dos processos do trabalho 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de recursos, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidores Técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Documentação e Arquivo 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Qualidade na instrução dos processos digitais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 877 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades sobre produção de conteúdo digital para capacitações em pesquisa 
bibliográfica 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Produção de conteúdo digital 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 878 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades voltadas às novas tecnologias para desenvolvimento de pessoal. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Administração Federal, Avaliação de Desempenho (Setor Público), Gestão de 
Pessoas no Setor Público 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Servidores técnicos 
Unidade (s) organizacional (is): PROGEP 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Design Instrucional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 879 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver habilidades, principalmente no que tange ao conhecimento na área de recursos 
eletrônicos, devido às constantes mudanças nesta área. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes, servidores, técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Recursos eletrônicos 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de recursos 
Público alvo: Diretor de Imagem 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 880 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver hablidades de promoção de educação à distância, integrada às metodologias 
presenciais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino- Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Gerenciamento de políticas, 
Resolutividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em ensino de graduação à distância e 
sua integração ao ensino presencial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 881 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver investigação sobre a qualidade dos dados disponibilizados por instituições de ensino e 
pesquisa no âmbito dos repositórios digitais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Quaidade dos dados em repositórios digitais 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação, Outra – o tema do 
desenvolvimento não é atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 882 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver melhores práticas de conservação dos equipamentos do centro 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Práticas de conservação de equipamentos 
Competência associada: Criatividade, Resolutividade 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Operação e conservação de equipamentos de 
pesquisa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 883 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver melhores práticas de gestão para os setores do centro 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): Administração de Setores Específicos 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Planejamento 
Público alvo: servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão/Gestão acadêmica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 884 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver metodologias para Teste de Software 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Teste de Software 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento da mudança, Resolutividade 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Metodologias para Teste de Software (TDD & QA) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 885 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver métodos de elementos finitos para soldagem 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Engenharia de Materiais e Metalúrgica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Métodos de elementos finitos para soldagem 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Outras não especificadas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Licença do software SysWeld ESI-GROUP para análise 
de elementos finitos dos processos de soldagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 886 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver novas linhas de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e amplar grupos e núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Construção de novas linhas de pesquisa 
Competência associada: Criatividade, Gerenciamento da mudança, Gestão do desenvolvimento de 
pessoas, Planejamento, Proatividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 887 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver o aprofundamento de referenciais conceituais e metodológicos no âmbito da 
"promoção de leitura" para aplicação na UFES e sociedade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Linguística 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Promoção de leitura 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado em área afim à promoção de leitura 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 888 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver oportunidade de realização de atividade in loco na área de Oceanografia e Ecologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Oceanografia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: oceonografia e ecologia 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento de recursos, Planejamento, 
Resolutividade 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Experiência Prática 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em cruzeiro científico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 889 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver pesquisa avançada em área de atuação como docente. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação e Realizar pesquisas, 
integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas, 
Resolutividade 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 890 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver pesquisa científica em projetos científicos com pesquisadores parceiros. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa e projetos científicos 
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Outras não 
especificadas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Reunião científica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 891 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver pesquisa com fins de implementar avanços no ensino de graduação e pós-graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Reconhecer os direitos humanos e educação em direitos humanos como 
áreas de estudo e Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Planejamento e Avaliação Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Gerenciamento de recursos, Orientação ao 
cidadão 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 892 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver pesquisa na área de Tradução Poética e Estudos Tradutológicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa na área de Tradução Poética e Estudos 
Tradutológicos 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento de recursos, Inovação, Resolução 
de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Metamorfoses em tradução 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 893 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver processos de extensao e pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenho de processos 
Competência associada: Análise de problemas, Melhoria contínua de processos, Resolução de 
problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Projeto de extensão complementar ao de pesquisa 
que implicará em levantamento de ações ligadas ao campo específico das pesquisas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 894 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver projetos administrativos e de extensão. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento de projetos 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidor Técnico-Administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Desenvolvimento de Projetos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 895 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver projetos de implementação de cursos EAD 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento de projetos; Ensino EaD 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 896 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver técnicas e habilidades para automatizar a gerir atividades administrativas rotineiras e 
repetitivas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Automação de atividades administrativas 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de recursos, Inovação 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Gestão, organização e 
inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de programação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 897 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolver uma pesquisa sobre Desenvolvimento Rural e agricultura familiar, de forma a qualificar 
as pesquisas no ES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento Rural e agricultura familiar 
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Gerenciamento de políticas, Gerenciamento 
de recursos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Sociologia Rural 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 898 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de atividades de ordem de cultura geral 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Ampliar a integração entre Universidade poder público iniciativa privada 
escolas e movimentos sociais 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cultura Geral 
Competência associada: Criatividade, Outras não especificadas 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Nível cultural é tão importante quanto o acadêmico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 899 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de capacidades essenciais em gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de Processos 
Competência associada: Análise de problemas, Melhoria contínua de processos, Resolução de 
problemas 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Gestão de Processos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 900 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de gestão cultural em Bibliotecas Universitárias 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão cultural de bibliotecas universitária 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento de recursos, Melhoria contínua de 
processos, Planejamento 
Público alvo: servidores técnico-administrativos 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Gestão Cultural em Bibliotecas 
Universitárias 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 901 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de novas metodologias aplicadas ao ensino, pesquisa e extensão como as 
técnicas de eletroforese e PCR. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Medicina Veterinária 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Técnicas de eletroforese e PCR 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Auxiliar de Veterinária e Zootecnia 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de técnicas moleculares com ênfase em SDS-
PAGE e PCR. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 902 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de pesquisa na área de cinema e audiovisual no campo do roteiro e narrativa 
ficcional de longa-metragem 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Artes 
Subtemática (micro): Cinema, Artes do Vídeo 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Criatividade, Outras não especificadas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutoramento em Artes, área de concentração 
de Cinema e Audiovisual 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 903 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de pesquisa no âmbito de astrofísica, com impacto direto para o PPGCosmo, 
Núcleo Cosmo-ufes e alunos envolvidos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Astronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Astrofísica 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado (sabático) em Astrofísica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 904 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de pesquisa relacionada à educação para as relações étnico-raciais na 
universidade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação para as relações etnico-raciais 
Competência associada: Comunicação interpessoal, Criatividade, Gerenciamento da mudança, 
Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Servidor técnico-administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pesquisa sobre educação para as relações étnico-
raciais na universidade 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 905 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de projeto de pesquisa - obtenção, análise e interpretação de dados. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar o espaço para a publicação de pesquisas acadêmicas da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Projeto de pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: estudo programado para publicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 906 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento de um pensamento crítico e abertura de novas oportunidades e de aquisição 
conhecimento científico. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolver pensamento crítico 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Secretário Executivo 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 907 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Desenvolvimento e troca de conhecimento e de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa, Criar condições 
para a internacionalização e Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e intern 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Conhecimento em pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso, Evento/Outros Similares 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 908 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difundir conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos 
científicos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino, pesquisa e extensão 
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 909 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino e pesquisa através da participação em evento de na área de 
Ciências Biológicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes e Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 
extensão 
Temática (macro): Biologia Geral 
Subtemática (micro): Biologia Geral 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 910 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino e pesquisa através da participação em evento de na área de 
ensino 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Criatividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 911 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos da 
área de Física, Ensino ou Educação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Planejamento 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 912 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos da 
área de Saúde Coletiva. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Planejamento 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em eventos - Congresso Brasileiro de 
Saúde Coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 913 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos de 
Enfermagem e áreas correlatas.A1:P86 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa e Fortalecer a 
pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Enfermagem 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 914 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos de 
Engenharia de Produção e áreas correlatas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Engenharia de Produção 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Engenharia de Produção 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em eventos - Engenharia de Produção e 
áreas correlatas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 915 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos na 
área da agricultura. Principal congresso de café do Brasil. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa e orientação de estudantes - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
e pós-graduação 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Agricultura 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em eventos ná area de agricultura, café 
e áeras correlatas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 916 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e extensão através da participação em eventos na 
área da Enfermagem da Saúde da criança e do adolescente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Saúde da criança e do adolescente 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em eventos - Congresso na área de Saúde 
da Criança e do Adolescente 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 917 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em ensino, pesquisa e/ou extensão através da participação em eventos 
de Ensino e Educação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino, pesquisa e extensão na a´rea de educação 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 918 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Difusão de conhecimento em pesquisa, fortalecimento de grupos de pesquisa e aquisição de novos 
conhecimentos pela participação em eventos de Agronomia e áreas correlatas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa em Agronomia 
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 919 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Discutir planejamento nas IFES (em particular na Ufes), no campo da Educação x Política: 
procedimental x estratégico. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Democratizar o processo de gestão 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Gerenciamento da mudança, 
Gerenciamento de políticas, Planejamento 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional, 
Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 920 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Discutir planejamento nas IFES (particularmente na Ufes), a partir das Ciências Sociais, no campo 
da ciência política: Procedimental x Estratégico. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Democratizar o processo de gestão 
Temática (macro): Ciência Política 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Planejamento estratégico 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Planejamento 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Política Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 921 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Discutir planejamento, gasto público e desigualdade econômica (em particular na UFES). 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Planejamento e orçamento 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Planejamento 
Público alvo: Economista 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Contabilidade ou Administração 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 922 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Distribuiçao de materiais odontológicos nos ambulatórios clínicos 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Odontologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: materiais odontologicos clínicos 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidor técnico administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Atendente Odontológico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 923 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Divulgação das pesquisas desenvolvidas, aperfeiçoamento e atualização profissional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relativo à pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa e atualização profissional 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 924 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Divulgar e aprofundar conhecimentos na área de história e crítica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar condições para a internacionalização e Consolidar e ampliar os 
grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): História 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: História e crítica 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 7ºICCH – Seventh International Congress on 
Construction History, Congresso 6º ENANPARQ e Congresso Manor Houses: Portugal, Brasil & Goa 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 925 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Divulgar os conhecimentos científicos produzidos no âmbito da UFES e possibilitar ações 
colaborativas com pesquisadores de outras localidades 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Farmacologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Farmacologia e Neurociência 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em Congressos e eventos científicos em 
Farmacologia e Neurociência 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 926 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Domínio de DesignThinking para aplicação com alunos e empresas na definição de projetos de TCC, 
inovação ou melhoria, e até mesmo na Ufes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Domínio de DesignThinking 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: DesignThinking 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 927 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Editais internos para fomento de intercambios internacionais de lideres/alunos de grupos de 
pesquisa de PPG. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Administração Educacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Editais internos, fomento de intercambios 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Criatividade, 
Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercâmbios de grupos de pesquisa para incremento 
da internacionalização. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 928 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Elaboração de projetos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referente a extensão 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Elaboração de projetos 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de elaboração de projetos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 929 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação presencial e a distância 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino de graduação e pós-graduação presencial 
e a distância 
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Gerenciamento da mudança, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Técnico em Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado na área da assistência, mestrado 
profissional. Área da saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 930 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e coordenadores de 
curso 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Formação Continuada 
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade 
Público alvo: Auxiliar de Enfermagem 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado na área da assistência, mestrado 
profissional. Área da saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 931 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Entender a experiência científica da instituição conveniada sobre a tecnologia petrolífera em 
pesquisa pelo grupo GPEPEM liderado pelo docente Ufes. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Experiência científica, Tecnologia petrolífera. 
Competência associada: Análise de problemas, Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VISITA CIENTÍFICA - Pesquisador Experiente - Edital 
CAPES/Humboldt- Alemanha 36/2017 - 17ª Chamada. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 932 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Entender melhor o desenvolvimento estratégico da Universidade, as políticas públicas adotadas e 
os planos de cargos e carreiras dos servidores público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Planejamento Estratégico, Políticas Públicas. 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: servidor técnico administrativo 
Unidade (s) organizacional (is): Progep 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Planejamento e orçamento 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira. 
Planejamento Estratégico para Organizações Públicas. Políticas Públicas e Governo Local. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 933 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Escoamento multifásico 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Engenharia Elétrica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Escoamento multifásico 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 934 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estabelecer conhecimentos na área de cristalografia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Química 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cristalografia 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 25th Congress of the International Union of 
Crystallography 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 935 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estabelecer cooperação entre instituições na execução de pesquisas científicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisas científicas, Cooperação entre 
instituições 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Criatividade, Resolução de 
problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica a laboratórios de pesquisa da UFRGS. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 936 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estabelecer parcerias e participar de reunião de rede de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa e Ampliar as 
parcerias com instituições de referência nacional e internacional e Ensino - Melhorar os conceitos 
dos 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Parcerias e redes de pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 937 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estágio de Pesquisa na área de Tecnologia musical com impacto nas disciplinas da Graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Tecnologia musical 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Criatividade, Gestão da 
qualidade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado ná área de Artes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 938 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estender as redes de parceria entre a UFES (Campus de Alegre) e centros de pesquisa internacionais 
atuantes na área de Fitopatologia e biotecnologia aplicada a agricultura 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Agronomia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Fitopatologia e biotecnologia aplicada a agricultura 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visitas técnicas no exterior e/ou eventos 
internacionais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 939 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estimular a atividade de pesquisa em nível de graduação e a integração com a pós-graduação stricto 
sensu 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Estímulo à pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 940 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estimular a construção de competências relacionadas ao recebimento e tratamento das denúncias 
pelas ouvidorias públicas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Denúncias de ouvidoria 
Competência associada: Resolução de problemas, Resolutividade, Tomada de decisões para 
gestores 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno, Ouvidoria 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Tratamento de Denúncias em Ouvidoria - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 941 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estreitar os laços de cooperação internacional por meio de projetos de aplicação de Machine 
Learning para problemas em saúde. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Aplicação de Machine Learning 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de recursos, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica sobre projetos de aplicação de Machine 
Learning para problemas em saúde. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 942 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Estudar a concretização das práticas de literacia familiar propostas pelo programa e como as ações 
contribuíram ou não para a instituição escolar. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Literacia familiar 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estudo programado do Programa do Governo Federal 
"Conta pra mim" 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 943 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Eventos na área de Produção Vegetal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Recursos Florestais e Engenharia Florestal 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Produção Vegetal 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 944 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Formação em acessibilidade, educação especial e tecnologia assistiva. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Administrador 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Acessibilidade, educação especial e tecnologia 
assistiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 945 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Formação em acessibilidade, educação especial, inclusão e tecnologia assistiva. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionada a assistência. 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação inclusiva 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 946 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Formar ponto de disseminação do Controle Social 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Construção de Redes, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Controle Social - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 947 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Fortalecer a nova sistemática e os procedimentos para o atendimento aos usuários trazidos pela 
Lei nº 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário de Serviços Públicos) e pelo Decreto nº 
9.094/2017 (Decreto Federal sobre Simplificação) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Desburocratização, Satisfação do Usuário 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Gestão da qualidade, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Defesa do Usuário e Simplificação - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 948 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Fortalecer bases normativas, conceituais e operacionais que podem ser utilizadas na aplicação da 
Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Lei de Acesso à Informação (LAI) 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Acesso à Informação - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 949 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Fortalecer e ampliar a rede de contatos em técnicas aplicadas à divulgação científica 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Divulgação científica 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em reunião científica - 20th International 
Conference on Plastination 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 950 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Fortalecer o grupo de pesquisa Antártica na Universidade Federal do Espírito Santo. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa Antártica 
Competência associada: Análise de problemas, Construção de Redes, Resolutividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: 38a. OPERANTAR (Operação Antártica) Campanha de 
Pesquisa Científica no Continente Antártico 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 951 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e estudo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Competência associada: Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso em saúde e segurança no ambiente de trabalho; 
Curso Gestão em Saúde e Curso Vigilância e Segurança do paciente 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 952 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Garantir os processos de capacitação já existentes, dentre eles: Os cursos internos; Licença 
Capacitação e Pós Doutorado, buscando a qualificação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Capacitação de servidores 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento de recursos, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 953 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Gerenciamento de Residuos - Descarte dos resíduos críticos, semi-criticos e contaminados. 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Descarte de resíduos 
Competência associada: Análise de problemas, Gerenciamento de recursos, Resolutividade 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Serviços gerais (logística) 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualizaçao em Residuos Hospitalares 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 954 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Gerir processos, prática que permite alinhar os processos aos objetivos estratégicos da organização 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Planejamento Estratégico 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estartégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 955 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Higienizaçáo e Desinfecçáo dos ambientes para prevençáo das enfermidades 
Dados de embasamento da necessidade:  
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): Medicina Preventiva 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Prevençao á área da saúde 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 956 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Imagem e postura profissional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referente a Extensão 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Bibliotecário-Documentalista 
Unidade (s) organizacional (is): BC 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Marketing para o profissional da informação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 957 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Implementação de ações de extensão no curso de farmácia. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referente a extensão. 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Farmácia 
Competência associada: Outras não especificadas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre planejamento e execução de ações de 
extensão 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 958 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Implementação de práticas de EAD nas disciplinas curriculares, para facilitar o processo ensino-
aprendizagem dos nossos alunos e reduzir a retenção. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Institucionalizar a política de EAD na Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Gerenciamento de políticas, 
Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação em EAD, Disponibilização de video-aulas 
e atividades avaliativas. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 959 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Implementar o sistema de Empréstimos de materiais eletrônicos (desenvolvimento de sistema e 
treinamento) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionada a gestão. 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Sistema de Empréstimos de materiais eletrônicos 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação para gestão de empréstimo de 
equipamentos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 960 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Iniciar e ampliar o conhecimento em desenvolvimento de sistemas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Ampliar a assistência a estudantes visitantes brasileiros e estrangeiros 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento de sistemas 
Competência associada: Análise de problemas, Melhoria contínua de processos, Resolução de 
problemas 
Público alvo: Técnico de Laboratório Área 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Tecnologia da informação e comunicação 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Introdução a Desenvolvimento de Sistemas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 961 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Instruir os servidores nos procedimentos de compras de insumos e equipamentos laboratoriais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de transparência da gestão universitária 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): Compras Governamentais 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Manipulação e compra dos insumos de laboratórios 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 962 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Instruir os servidores quantos às obrigações e procedimentos no trato do patrimônio público 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Aumentar e priorizar investimentos na infraestrutura básica 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Obrigações e procedimentos no trato do 
patrimônio público 
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Agente Patrimonial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 963 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Intercambiar conhecimentos e experiencias no campo da política educacional e do trabalho 
docente. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Melhoria 
contínua de processos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
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Nº: 964 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Intercâmbio de Pesquisas Internacionais para ampliação de propostas de ensino no campo da 
Educação Matemática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Matemática 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino da Matemática 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação na 14th International Congress on 
Mathematical Education 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
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Nº: 965 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Internacionalização, atualização, divulgação de nossos estudos e formação de network na área de 
pesquisa básica e translacional em câncer 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa básica e translacional em câncer 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Gerenciamento de recursos, 
Inovação 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 966 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Internacionalização, atualização, divulgação de nossos estudos e formação de network na área de 
pesquisa clínica em câncer 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisa clínica em câncer 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 967 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Investigar o fenômeno do envelhecimento humano e sua relação com a mobilidade urbana de 
idosos e seu acesso a espaços públicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: envelhecimento humano e mobilidade urbana de 
idoso 
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-Doutorado Envelhecimento populacional e 
espaço urbano: a mobilidade dos idosos no espaço urbano e o acesso a espaços livres 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 968 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Liberação dos professores para a participação em Congressos Internacionais, Nacionais e Regionais, 
desde que preenchido um formulário mais simples. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Especialidades médicas 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos Brasileiros de Especialidades Médicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 969 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Manutenção de contato constante e direto com pesquisadores colaboradores nacionais e 
internacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Parceiros de Pesquisa Nacional e Internacional 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Contribuição técnico-
profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 970 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhor compreensão do ser humano e compreensão da realidade social dos servidores e alunos 
com quem trabalho 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia do Desenvolvimento Humano 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Gestão do desenvolvimento 
de pessoas 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Antropologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 971 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a comunicação e interelação pessoal entre os servidores. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de Pessoas; Comunicação 
Competência associada: Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Técnico em Contabilidade 
Unidade (s) organizacional (is): Proad 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Comunicação interna 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 972 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a comunicação interpessoal 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Comunicação Interpessoal 
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Comunicação positiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 973 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a gestão de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de processos 
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Planejamento 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de gestão de processos no serviço público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 974 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a organização e gestão do tempo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referente à gestão. 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Organização e gestão do tempo 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Planejamento 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão, organização e inovação institucional 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Organização e gestão do tempo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 975 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a orientação aos graduandos e residentes no ensino e pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Planejamento 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Planejamento 
Público alvo: Médico 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Mestrado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Saúde Coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 976 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a Pos-Graduação e a Editoria de Revistas Cientificas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Editoria de Revistas Cientificas 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Criatividade, Gerenciamento 
de políticas, Resolução de problemas 
Público alvo: professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Comunicação 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Outros Similares 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Encontro Nacional da Pos-Graduação em Geografia 
(ENANPEGE) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 977 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar a qualificando para pesquisa e atualização visando o aprimoramento do Programa de 
Mestrado em Artes da UFES. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Qualificação para pesquisa 
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Planejamento 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pos-doutoramento em Artes 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 978 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar as condições de saúde no ambiente de trabalho e estudo 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Inteligencia emocional, gestão das emoções 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Controle emocional 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre inteligência emocional e gestão da 
emoção; Curso sobre medidas prevenção contra doenças respiratórias infecciosas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 979 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar atendimento das necessidades de intervenção em saúde mental da comunidade discente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Criação e implementação de Programa de Atenção Psicossocial aos 
Estudantes da Ufes articulado à Rede de Serviços internos e externos 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Saúde mental 
Competência associada: Controle emocional 
Público alvo: Psicólogo-Área 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso na área de saúde mental 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 980 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar atendimento das necessidades de intervenção em saúde mental da comunidade discente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Criação e implementação de Programa de Atenção Psicossocial aos 
Estudantes da Ufes articulado à Rede de Serviços internos e externo 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Saúde Mental 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Contribuição técnico-
profissional, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos, eventos e congressos da área 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 981 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar atividades de ensino, pesquisa e extensão na área do "Trabalho" com tema de estudo 
sobre a seguridade social no Brasil e nos Estados Unidos da América. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Estimular a indissociabilidade entre ensino pesquisa e extensão 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Seguridade Social e Trabalho 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado no exterior. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 982 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar atividades pedagógicas na engenharia da computação por meio de metodologias ativas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Redução dos índices de retenção e evasão nos cursos de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Engenharia de computação; Metodologias ativas 
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Internet das Coisas como Plataforma multidisciplinar 
de aprendizagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 983 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar comunicação interna e externa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Comunicação interna e externa 
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Gestão de pessoas 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Seminários de integração 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 984 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar conhecimento e habilidades em gestão de riscos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de risco 
Competência associada: Comunicação interpessoal 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso sobre gestão de riscos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 985 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar formas de mediar e solucionar conflitos no âmbito das Ouvidorias Públicas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Solução de conflitos 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, 
Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ouvidoria 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das 
Ouvidorias - ENAP 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 986 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar o conhecimento nas pesquisas experimentais em laboratório. Vivenciar na prática a 
montagem de protótipos, aquisição de dados e possíveis desvios. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisas experimentais em laboratório 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Resolução de problemas 
Público alvo: Engenheiro Civil 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 987 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar o desenvolvimento, acompanhamento e uso de sistemas para gerenciamento de 
informações e demandas externas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Sistemas para gerenciamento de informações 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Administrador 
Unidade (s) organizacional (is): Edufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Administração pública 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 988 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar o processo ensino-aprendizagem com o uso de práticas de EAD nas disciplinas 
curriculares. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Ensino-Aprendizagem, Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de metodologia de ensino à distância 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 989 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós -graduação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Conceitos dos cursos de graduação e pós -
graduação 
Competência associada: Construção de Redes, Gerenciamento de políticas 
Público alvo: Médico-Área 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Endoscopia Digestiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 990 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhorar processo de Sofware Brasileiro 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Melhorar a tecnologia da informação e Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Software brasileiro 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): STI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Melhoria do Processo de Software Brasileiro 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 991 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhoria geral de conhecimentos, especialmente relacionados às ciências humanas. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ciências humanas 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em ciências sociais 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 992 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhoria na comunicação e divulgação das atividades desenvolvidas em toda a Universidade. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Relações Públicas e Propaganda 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Orientação ao cidadão 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 993 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhoria nas práticas de ensino e pesquisa; Melhoria da gestão de grupo de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino e pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Participação em Congresso internacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 994 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Melhoria no atendimento as estudantes em situação de pobreza atendidos. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Ampliar a concessão de auxílios da assistência estudantil 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Assistência 
Competência associada: Gerenciamento de recursos 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação em políticas públicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 995 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Necessidade de conhecimento de formas de organização do trabalho científico e de novos métodos 
de pesquisa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Organização e métodos de pesquisa 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Geografia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 996 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: No 
campo dos Direitos Humanos, ampliar o conhecimento sobre igualdade de gênero e combate à 
violência contra as mulheres 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Reconhecer os direitos humanos e educação em direitos humanos como 
áreas de estudo 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Direitos Humanos 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Igualdade de gênero e combate à violência contra as 
mulheres 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 997 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter conhecimento em documentação para aplicações de software 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Documentação para aplicações de software 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Documentação para Aplicações de Software 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 998 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter conhecimento em segurança para aplicações web 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Outras não especificadas 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Segurança para aplicações web 
Competência associada: Uso de TIC 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Segurança para Aplicações Web 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 999 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter conhecimento na área de Esporte e/ou projetos na área de esporte, de lazer e de promoção 
da saúde. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Fomentar a cultura o lazer e o esporte 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Projetos na área de esporte, de lazer e de 
promoção da saúde 
Competência associada: Análise de problemas, Construção de Redes 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação em projetos e políticas 
desportivos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1000 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter habilidades na Administração de Servidores Windows Server 2012 R2 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Administração de Servidores Windows Server 2012 
R2 
Competência associada: Gestão da qualidade, Inovação, Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Técnico de laboratório - Área Informática 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Active Directory 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1001 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter habilidades relacionadas à segurança no desenvolvimento e manutenção de Aplicações Web 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Segurança no desenvolvimento e manutenção de 
Aplicações Web 
Competência associada: Análise de problemas, Contribuição técnico-profissional, Resolução de 
problemas 
Público alvo: Técnico em Tecnologia da Informação 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Segurança para Aplicações Web 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1002 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Obter melhoria e otimização de processos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno, visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão de processos 
Competência associada: Melhoria contínua de processos 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de melhoria e otimização de processos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1003 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Oferta de dinter ou doutorado em educação, gestão ou interdisciplinar, para os servidores. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referemte a Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Dinter ou doutorado em educação, gestão ou 
interdisciplinar 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes, Inovação, Melhoria contínua 
de processos 
Público alvo: Técnico em Assuntos Educacionais; Auxiliar de creche 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1004 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Organizar o tempo e as tarefas de maneira mais eficiente 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão do tempo e tarefas 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Seminário de Gerenciamento do Tempo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1005 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Otimizar o atendimento especializado às vítimas de violência no âmbito do sus. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Atendimento especializado às vítimas de violência 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva 
Público alvo: Enfermeiro-Area 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em saúde coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1006 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Otimizar os mecanismos de comunicação e controle entre os diversos setores do Hucam, tanto das 
áreas de Planejamento, Financeira e de Logística. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Estabelecer mecanismos de controle interno visando melhorar os 
processos de gestão 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Comunicação e controle 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gerenciamento de recursos, Gestão da qualidade 
Público alvo: Contador 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação para otimização de resultados nas áreas 
de Planejamento, Financeira e Logística 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1007 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Padronizar o residuo produzido nos diversos ambientes que compoem o instituto de odontología 
Dados de embasamento da necessidade: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos 
em Educação 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Padronização de resíduos; Resíduos da 
odontologia 
Competência associada: Melhoria contínua de processos, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Segregaçao de resíduos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1008 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação Conferência ( Early Child Development) 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Desenvolvimento Infantil 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal, Planejamento 
Público alvo: professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Consolidar os programas de po?s-graduac?a?o 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1009 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação de eventos e treinamentos para desenvolvimento profissional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Capacitação profissional 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: participação em eventos - geologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1010 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em Congressos, Bancas e Pós-doutorados. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Participação cientifica 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Dinâmica Sedimentar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1011 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em Congressos,Simpósios, Bancas e Reuniões fora do âmbito da UFES,tanto no Brasil 
quanto no Exterior. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Participação científica 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1012 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em encontros científicos a nível nacional. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Encontros científicos 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Gestão da qualidade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Apresentação de trabalhos científicos e intercâmbio 
entre pesquisadores de diferentes regiões do país. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1013 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em estudo multicêntrico com universidades Públicas Federais sobre a Rede da Pessoa 
com Deficiência 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação pessoa com Deficiência 
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Reunião Presencial do Grupo de Pesquisa - São Paulo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1014 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em evento de Geomorfologia Nacional 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Geomorfologia 
Competência associada: Comunicação efetiva 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Evento Nacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1015 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participação em eventos científicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Eventos científicos 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Evento científicos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1016 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participar de Reunião Nacional da Associação de Pesquisadores sobre a temática Etnico-racial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Criar mecanismos para publicizar e dar visibilidade às pesquisas 
produzidas no âmbito da Ufes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Temática Etnico-racial 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Educação das Relações Etnico-Raciais e Formação de 
Professores 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1017 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Participar de reunião nacional da Associação de Pós-Graduação em Educação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Extensão - Estimular parcerias com outras instituições e fomentar as ações 
existentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pós-Graduação em Educação 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Políticas públicas de educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1018 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Pensar educação como espaço-tempo de mudança e possibilidade de estabelecer diálogos e 
reforçar conscientização de colaboração interinstitucional. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Construção de Redes 
Público alvo: Secretário Executivo 
Unidade (s) organizacional (is): Prograd 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Evento/Congresso 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: VII Congresso Nacional de Educação Educação como 
(re)Existência: mudanças, conscientização e conhecimentos Maceió - AL de 15 a 17 de outubro 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1019 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Permitir a atualização dos servidores. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Capacitação 
Competência associada: Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitação dos servidores da UFES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1020 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Pesquisar a alfabetização com crianças surdas, no espaço escolar, com vistas à produção de material 
audiovisual e à inovação metodológica. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação inclusiva 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal, Controle emocional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1021 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Pós 
doutorado em Saúde Coletiva: Isolamento social avaliado por matriz de interação social e infecção 
e adoecimento da Covid-19 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Isolamento social 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional, Gerenciamento 
de políticas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em Saúde Coletiva 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1022 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Pós 
doutorado em Serviço Social/ Tema de estudo: trabalho e formação profissionais em Serviço Social 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): Serviço Social Aplicado 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação interpessoal, Controle emocional, Criatividade 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós doutorado em Serviço Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1023 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Pós-
doutoramento: Ampliar e atualizar conhecimentos científicos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Biotecnologia 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCAE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Biotecnologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1024 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Possibilitar a cooperação científico-acadêmica entre a Ufes e a IES campo de estágio, visando ao 
estudo da argumentação no ensino de Português. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Ensino de Português 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em Linguística Aplicada 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1025 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Possibilitar a realização de cursos de capacitação para os técnicos audiovisuais da SEAD e assim 
manter atualizado nas novas ferramentas da área. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionada ao ensino 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Comunicação Visual 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Criatividade, Gerenciamento da 
mudança 
Público alvo: Técnico de Laboratório Área 
Unidade (s) organizacional (is): SEAD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de capacitação em novas ferramentas de 
audiovisual 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1026 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Potencializar competências de boas práticas administrativas, de informação digital e de 
secretariado. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionado à assistência. 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Boas práticas administrativas; Informação digital e 
de secretariado. 
Competência associada: Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de auxíliar administrativo 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1027 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Potencializar competências no âmbito da psicologia organizacional, tais como: comportamento e 
comunicação organizacional; saúde mental em ambiente de trabalho; clima organizacional; 
modelos mentais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes referente a Assistência 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): Psicologia do Trabalho e Organizacional 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Controle emocional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Psicologia organizacional 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1028 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Preparar o professor para uso das tecnologias aplicadas à educação. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Uso das tecnologias aplicadas à educação 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CEFD 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Tecnologias aplicadas à educação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1029 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Promover atualização da legislação acerca de gestão e fiscalização de contratos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão e fiscalização de contratos 
Competência associada: Gerenciamento de políticas, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Audin 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Legislação aplicada a Gestão e fiscalização de 
contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1030 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Promover atualização dos normativos e praticas administrativas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Normativos e praticas administrativas 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Contador 
Unidade (s) organizacional (is): Audin 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Atualização normativa para o setor público 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1031 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Promover e aprimorar o processo de internacionalização do departamento, por meio da inserção 
do seu quadro docente em instituições internacionais. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar os programas de pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Internacionalização 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós-doutorado em História 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1032 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Promover intercâmbio de saberes, envolvendo pesquisa e ações de intervenção no campo de 
atuação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Psicologia 
Competência associada: Comunicação interpessoal, Construção de Redes, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Psicólogo-Área 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Evento 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congressos, Simpósios e eventos similiares na área 
de Psicologia, Educação e Assistência 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1033 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Promover parcerias com instituições internacionais e conhecer outras realizadas educativas no 
campo da educação especial 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação Especial 
Competência associada: Análise de problemas, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Viagem para missão de estudos internacionais, visitas 
técnicas e desenvolvimento de pesquisa no exterior. 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1034 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Providenciar cursos presenciais e de duração adequada (completos), sobre Gestão e fiscalização de 
contratos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Garantir condições de saúde e segurança no ambiente de trabalho e 
estudo 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Gestão e fiscalização de contratos 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Planejamento 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): SI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Capacitar os gestores em gestão e fiscalização de 
contratos 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1035 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Qualificação acerca do serviço social e política de educação, no ambito das Cotas Sociais e 
Assistência Estudantil 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem e Promover a formação 
continuada de docentes, servidores, técnicos e coordenadores de curso 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cotas Sociais e Assistência Estudantil 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos, eventos e congressos da área 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1036 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Qualificação do trabalho do assistente social na educação superior 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Intensificar os processos de capacitação e qualificação dos servidores 
técnico-administrativos e docentes 
Temática (macro): Serviço Social 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Assistente Social na educação superior 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Contribuição técnico-
profissional 
Público alvo: Assistente Social 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos, eventos e congressos da área 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1037 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Qualificação profissional em Psicologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Implantar programas de acompanhamento e tutoria para estudantes com 
dificuldades acadêmicas 
Temática (macro): Psicologia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Qualificação profissional 
Competência associada: Comunicação efetiva, Contribuição técnico-profissional 
Público alvo: Psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cursos de qualificação em Psicologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1038 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: Raio 
X Digital - implementaçáo no processo de imagem por técnica de radiografias digitais 
Dados de embasamento da necessidade: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos 
em Educação 
Temática (macro): Ciência da Computação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Técnica de radiografias digitais 
Competência associada: Gerenciamento da mudança, Gerenciamento digital, Melhoria contínua de 
processos 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Imagem em Odontologia 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1039 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realização de doutorado para ampliar conhecimentos na área da comunicação 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Comunicação 
Competência associada: Contribuição técnico-profissional, Gestão da qualidade, Gestão do 
desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CAR 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pesquisa na área das ciências da comunicação 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1040 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar atividade de cooperação internacional com países Africanos produtores de café. Difusão 
de conhecimento sobre café Conilon. Relizar visitas em área nativas do Coffea canephora na África 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa e Extensão - Fortalecer cooperação internacional a nível de pesquisa, 
extenção e pós-graduação e amplicar conhecimento na cultura do Coffea canephora 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: cooperação internacional com países africanos 
produtores de café 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Cooperação Técnica e Visita técnica na África 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1041 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar atividade de cooperação internacional. Continuar a desenvolver atividades previstas no 
acordo Trilatéral entre Brasil, Portugal e Moçambique 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa e Extensão - Fortalecer cooperação internacional a nível de pesquisa, 
extenção e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Atividade de cooperação internacional 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Missão técnica em Moçambique 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1042 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar atualização em teorias e técnicas de manejo clínico de transtornos mentais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Criação e implementação de Programa de Atenção Psicossocial aos 
Estudantes da Ufes articulado à Rede de Serviços internos e externos 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Teorias e técnicas de manejo clínico de transtornos 
mentais 
Competência associada: Comunicação efetiva, Controle emocional 
Público alvo: Psicólogo 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Congresso Brasileiro de Psiquiatria; Congresso 
Brasileiro de Terapias Cognitivas; Curso na área 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1043 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar coleta de dados científicos ligados aos projetos de pesquisa desenvolvidos na Ufes 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Coleta de dados científicos 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCENS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1044 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar cursos com o objetivo de aprimorar as atividades dentro do ambiente organizacional e 
Otimizar a utilização dos recursos disponíveis. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: capacitação do servidor 
Competência associada: Comunicação efetiva, Gestão do desenvolvimento de pessoas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Ensino de química 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1045 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar estudos e pesquisas na área de educação afim de implementar propostas, diretrizes e 
soluções para problemas locais, regionais e nacionais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisas na área de educação 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Auxiliar de Creche 
Unidade (s) organizacional (is): CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Doutorado em Educação / Doutorado em Política 
Social 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1046 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar experimentos relacionados à área de pesquisa Bioquímica de Proteínas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Bioquímica 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Bioquímica de Proteínas 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica a laboratórios de pesquisa da UFMG 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1047 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar levantamento sobre indicadores sociais de produtividade científica no Brasil na última 
década 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Indicadores sociais de produtividade científica 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Análise de indicadores sociais de produtividade 
científica no Brasil (2010-2020) 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1048 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar levantamentos sobre o funcionamento de juízes de paz na Inglaterra 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Direito 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Funcionamento de juízes de paz na Inglaterra 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Estágio Pós-Doutoral 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1049 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Realizar pesquisas integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisas integrada 
Competência associada: Análise de problemas, Resolução de problemas 
Público alvo: Farmacêutico-Habilitação e Médico-Área 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Pós-Doutorado 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Pós Doutorado em Oftalmologia com foco em 
doenças raras e hereditárias - não há ambulatório especifico ainda non HUCAM/UFES 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1050 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso e Pesquisa - Realizar pesquisas, integradas às demandas reais da sociedade 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Pesquisas científicas 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): BC; CE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Mestrado em Direito; Pós- Doutorado em Educação 
do Campo e Paulo Freire; Pós doutorado em Educação Especial 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1051 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Realizar treinamento em laboratório e desenvolvimento pesquisas e colaborações com 
pesquisadores da Universidade de Lisboa. 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Fortalecer a pesquisa no nível de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): Tópicos Específicos de Educação 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Outro Tipo não Especificado 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica em Portugal 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1052 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Reunião de organização de evento cientifico nacional e captação de recursos 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar e ampliar os grupos e os núcleos de pesquisa e Ampliar as 
parcerias com instituições de referência nacional e internacional 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Captação de recursos; planejament 
Competência associada: Análise de problemas, Planejamento, Resolução de problemas 
Público alvo: Professores 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento:  
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1053 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Sistema integrado dos prontuários clínicos 
Dados de embasamento da necessidade: Perfil do quadro de servidores técnico-administrativos 
em Educação 
Temática (macro): Ciência da Informação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Sistema integrado de informação de prontuários 
Competência associada: Análise de problemas, Construção de Redes, Gestão da qualidade 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Ioufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso avançado na área de informática 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1054 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Solucionar problemas de má alimentação e educação nutricional em ambientes escolares 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Nutrição 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: educação nutricional em ambientes escolares 
Competência associada: Comunicação efetiva, Criatividade, Resolução de problemas 
Público alvo: Técnico em Nutrição e dietética 
Unidade (s) organizacional (is): Proaeci 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Nutrição Escolar 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1055 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Transparência: Divulgar as informações sobre as despesas com ações de desenvolvimento dos 
centros 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Promover a formação continuada de docentes servidores técnicos e 
coordenadores de curso 
Temática (macro): Administração Pública 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Transparência 
Competência associada: Gerenciamento de recursos, Planejamento 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Intercambio para estudo em estágio de pós-
doutoramento 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1056 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Treinamento de docentes e gestores para responder a demandas da imprensa 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Promover e melhorar a comunicação interna e externa na Universidade 
Temática (macro): Comunicação 
Subtemática (micro): Relações Públicas e Propaganda 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas:  
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal 
Público alvo: Jornalista 
Unidade (s) organizacional (is): Supec 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Media training 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1057 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Treinamento e disponibilização de recursos computacionais, tanto para o professor quanto alunos, 
para execução de aulas não-presenciais 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Integrar as modalidades de ensino de graduação e pós-graduação 
presencial e a distância 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Educação digital 
Competência associada: Comunicação efetiva, Resolução de problemas 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Educação Formal 
Subtipo (especificação de aprendizagem): Educação Formal/Ensino Superior 
Modalidade: Híbrido 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Graduação em Engenharia Mecânica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1058 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Treinamento para professores para execução atividades administrativas remotas 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Implantar modelos de gestão inovadora 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: capacitação para execução atividades 
administrativas remotas 
Competência associada: Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, Resolução de problemas 
Público alvo: Servidor da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): CT e Itufes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: Curso 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Treinamento para professores para execução 
atividades administrativas remotas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 1059 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Treinar a equipe de enfermagem para suporte básico à vida 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Assistência - Manter e fortalecer a assistência médica e odontológica para a 
comunidade universitária 
Temática (macro): Saúde Coletiva 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Capacitação enfermagem 
Competência associada: Comunicação efetiva, Controle emocional, Criatividade 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de treinamento em Suporte Básico à Vida para 
Enfermagem 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
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Nº: 1060 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Treinar preceptores para habilidades atitudinais e didática 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Ensino - Dinamizar as ações de ensino-aprendizagem 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Habilidades atitudinais e didática 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Comunicação interpessoal, 
Construção de Redes 
Público alvo: Servidores da unidade estratégica 
Unidade (s) organizacional (is): Hucam 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso de Preceptoria 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 



  Universidade Federal do Espírito Santo  
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas  

Av. Fernando Ferrari, 514, Campus Universitário Alaor de Queiroz Araújo, Goiabeiras, Vitória/ES. 
CEP 29.075-910. Tel: (27) 4009-2266 / e-mail: ddp.progep@ufes.br   

 
Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1061 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Utilizar aplicativos de editores de texto e de planilhas eletrônicas em nível básico e avançado para 
elaboração de documentos e relatórios, controle e análise de dados 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Gestão - Melhorar a tecnologia da informação, Estabelecer mecanismos de 
controle interno visando melhorar os processos de gestão e Implantar modelos de gestão 
inovadora. 
Temática (macro): Administração 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: aplicativos de editores de texto e de planilhas 
eletrônicas 
Competência associada: Análise de problemas, Comunicação efetiva, Gerenciamento de recursos, 
Gestão da qualidade, Inovação 
Público alvo: Servidores das unidades estratégicas 
Unidade (s) organizacional (is): CCS, Proad, CT, Itufes, Hucam, Proplan, SRI 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Controle Interno 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Distância, Híbrido, Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Curso Planilha Eletrônica Básica e avançada, 
Relatórios básicos e avançados com planilhas eletrônicas 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Nº: 1062 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Visita técnica a instituição brasileira para ampliar rede de colaboradores para alunos e professores 
da UFES na Área de Cosmologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Consolidar programas de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: cosmologia 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita científica a uma instituição brasileira 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 1063 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Visita técnica ao estrangeiro para ampliar rede de colaboradores para alunos e professores da UFES 
na Área de Cosmologia 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Internacionalizar programas de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Cosmologia 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): Ceunes 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: Presencial 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita científica a uma instituição estrangeira 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
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Nº: 1064 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Visita técnica e verificação dos campos de estágio da área de Farmácia/drogaria 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à estratégia vigente na 
Ufes relacionado ao ensino 
Temática (macro): Farmácia 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Estágios em farmácia 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCS 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita técnica 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1065 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Visita técnica projeto Capes Print 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Melhorar os conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Capes Print 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCJE 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Consolidar os programas de po?s-graduac?a?o 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 
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Esse documento foi elaborado para atender o inciso III, do artigo 24, da IN 201/2019- SGP/ME de 11 de setembro de 2019. “III - cópia do trecho do PDP do órgão onde está indicada aquela necessidade de desenvolvimento; ” 
  

Nº: 1066 
NECESSIDADE DE DESENVOLVIMENTO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 2021: 
Visitas-técnicas para o desenvolvimento de pesquisa e colaboração com foco na internacionalização 
e na produção qualificada 
Dados de embasamento da necessidade: Essa necessidade está relacionada à seguinte estratégia 
vigente na Ufes: Pesquisa - Ampliar as parcerias com instituições de referência nacional e 
internacional 
Temática (macro): Educação 
Subtemática (micro): - 
Outras temáticas ou subtemáticas não listadas: Internacionalização 
Competência associada: Comunicação efetiva, Construção de Redes 
Público alvo: Professor 
Unidade (s) organizacional (is): CCHN 
Sistema estruturante do poder executivo federal: Outra – o tema do desenvolvimento não é 
atualmente coberto por sistema estruturante da administração 
Tipo de aprendizagem: - 
Subtipo (especificação de aprendizagem): - 
Modalidade: - 
Título previsto da ação de desenvolvimento: Visita-técnica no exterior 
 

Os dados acima foram obtidos do documento gerado no Portal Sipec, sistema do Governo Federal por meio 
do qual o Plano de Desenvolvimento de Pessoas é gerenciado.  
O Plano de Desenvolvimento de Pessoas Ufes completo para o ano de  2021 pode ser consultado no Processo 
digital nº 23068.029069/2020-98. 


