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ANEXO I. Ações de desenvolvimento de maior abrangência extraídas do 
PDP Ufes 

 
● Assentamento Funcional Digital (AFD) 
● Atendimento ao público 
● Auditoria Baseada em Riscos 
● Comunicação institucional 
● Controles na Administração Pública 
● Didática e formação docente 
● Educação a distância 
● Elaboração de despachos, notas técnicas e pareceres 
● Elaboração de editais de processos seletivos 
● Ferramentas de ensino de Educação a Distância (EaD) 
● Gestão de Conflitos 
● Gestão de Projetos 
● Gestão de sítios eletrônicos 
● Gestão de tempo e produtividade 
● Gestão e Fiscalização de Contratos 
● Inteligência emocional e gestão da emoção 
● Legislação previdenciária 
● Libras 
● Liderança e Gestão de Equipes 
● Língua inglesa e inglês instrumental 
● Linguagens HTML e CSS 
● Metodologias ativas de ensino-aprendizagem 
● Moodle e Classroom 
● Novas metodologias de ensino e tecnologias 
● Oratória, comunicação e técnicas de apresentação 
● Orçamento Público 
● Planilha Eletrônica Avançada 
● Plataformas digitais da Ufes (SREP, Lepisma, Portal Administrativo e 

outros) 
● Primeiros Socorros 
● Qualidade na instrução dos processos digitais 
● Relatórios básicos e avançados com planilhas eletrônicas e banco de 

dados 
● Segurança do trabalho 
● Sistema de Protocolo 
● Tecnologias de informação aplicadas ao ensino 
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ANEXO II - Necessidades prioritárias elencadas pelos gestores das 
unidades estratégicas2 
 

Unidade 
Estratégica 

Prioridade 
NECESSIDADE DE 

DESENVOLVIMENTO A SER 
ATENDIDA 

TÍTULO DA AÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO SUGERIDO 

PELA U.E. 

CT e 
ITUFES 1 

O desenvolvimento de práticas 
pedagógicas modernas/Ativas 

de ensino. 

Seminário/Curso de Metodologias 
Ativas para Ensino na Graduação e 

Pós-Graduação. 

CCAE 1 Ampliar os conhecimentos dos 
servidores na língua Inglesa 

Curso de Inglês Básico, 
Intermediário e Avançado 

PROGEP 1 
Aprimorar conhecimentos e 
habilidades em redação de 

documentos oficiais 

Elaboração de despachos, nota 
técnicas e pareceres 

CCJE 1 Ampliar conhecimentos sobre 
Direitos Humanos e Diversidade 

Curso de Direitos Humanos e 
Diversidade 

BC 1 
Desenvolver bom 

relacionamento e gerenciamento 
de estresse 

Curso de psicologia positiva e bem 
estar 

CCHN 1 Melhorar a gestão de sítios 
eletrônicos vinculados ao CCHN 

Cursos de aperfeiçoamento em 
gestão de sítios eletrònicos 

CCS 1 
Aprimorar conhecimentos e 

habilidades de redação científica 
em língua inglesa 

Curso de redação acadêmica e 
redação de artigos para periódicos 

em língua inglesa 

CAR 1 
Desenvolver conhecimentos na 

área de Planejamento 
Estratégico 

Curso de Planejamento Estratégico 

SI 1 

Conhecer experiências bem 
sucedidas de gestão 

universitária aplicá-las nas 
rotinas da SI 

Curso de fiscalização de obras e 
contratos no serviço público com 
ênfase nos procedimentos das 

Universidades Federais 

SECULT 1 

Ampliar conhecimento em 
planejamento e gestão 

estratégica da comunicação 
institucional 

Tendências da Comunicação 
Pública (Simpósio realizado pela 

ALES) 

PROAD 1 Ampliar os conhecimentos sobre 
a nova Lei de Licitações. 

Curso sobre a nova Lei de 
Licitações. 

SEAD 1 Aprofundar conhecimentos 
relativos a outros idiomas Cursos de idiomas 

 
2
 Necessidades de desenvolvimento classificadas por nível de prioridade e número de servidores a 

serem atendidos conforme indicação da unidade estratégica. 
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CCE 1 
Melhorar a atuação dos 

servidores no atendimento ao 
público 

Atendimento ao Público 

GR, 
Assessorias, 
Comissões 

1 

Conhecer e utilizar de forma 
eficiente e eficaz os sistemas 

informatizados em uso na 
Universidade 

Sistemas de informação da UFES 
(SIE, LEPISMA, SREP,SCDP, 

módulo de férias web) 

PROGRAD 1 Capacitar os servidores na 
elaboração de editais 

Elaboração de editais 

SUPEC 1 Aprimorar conhecimentos em 
fotografia Curso de fotografia digital 

PROPLAN 1 
Capacitação para melhor 
utilização dos sistemas do 

governo. 

Treinamento nos sistemas do 
governo -SIAFI 3, SIOP 3, SIMEC 

2, SIORG 3, SIASS 

CEUNES 1 

Ampliar habilidades de 
atendimento ao público 

acadêmico e a comunidade 
externa. 

Curso de qualificação para o 
atendimento no serviço Público 

CCENS 1 
Ampliar o conhecimento e 

habilidades na área educacional 
com práticas EAD 

Curso de metodologia de ensino 
com plataformas EAD 

CE 1 Uso do Protocolo da Ufes Como usar a ferramento "Protocolo 
Ufes" 

CEFD 1 
Ampliar visão administrativa e a 
formação de agendas positivas 

para o Centro de Ensino. 

Gestão de conflitos no serviço 
público 

PRPPG 1 
Ampliar o conhecimento em 
planejamento estratégico de 

Universidade 
Planejamento Estratégico 

SRI 1 Ampliar o conhecimento de 
outros idiomas Cursos de idiomas para fins gerais 

STI 1 
Desenvolver habilidades em 

Fiscalização e Gestão de 
Contratos 

Fiscalização e Gestão de 
Contratos 

PROAECI 1 

Conhecer novos modelos de 
atenção psicológica para os 
estudantes da assistência 

estudantil 

Grupo de estudos sobre psicologia, 
assistência e saúde 

AUDIN 1 

Conhecer as novidades e 
tendências das Auditorias 

Internas, trocar experiências, 
conhecer outras realidades 

Fórum Nacional dos Auditores 
Internos das Instituições Federais 
Vinculadas ao MEC - FONAI-MEC 
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HUCAM 1 Aprimorar a pesquisa de preço 
para melhores aquisições 

Capacitação em pesquisa de preço 
para compras públicas 

IOUFES 1 

Padronizar o resíduo produzido 
nos diversos ambientes que 

compõem o Instituto de 
Odontologia 

Segregação de resíduos 

PROEX 1 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes Indicadores de desempenho 

EDUFES 1 

Aprender programação 
(linguagens HTML e CSS) 

voltada para o desenvolvimento 
de e-books 

Curso de criação de e-books 

OUVIDORIA 1 

A fim de que as manifestações 
decorrentes do exercício da 

cidadania provoquem a melhoria 
dos serviços públicos prestados 

Gestão em Ouvidoria - ENAP 

PROCURAD
ORIA 1 

Atualizar e aprofundar os 
conhecimentos sobre o sistema 
Sapiens AGU para utilizá-lo de 

maneira mais eficiente 

Sistema Sapiens AGU 

SEAVIN 1 

Desenvolver a proficiência em 
idiomas estrangeiros para 

facilitar a comunicação oral e 
escrita com interlocutores 

internos e externos à Ufes. 

Curso de Inglês 

CT e 
ITUFES 2 

Treinamento na área de 
secretaria unificada - Legislação 

e rotinas administrativas 

Treinamento na área de secretaria 
unificada  - Legislação e rotinas 

administrativas 

CEUNES 2 

Aperfeiçoar conhecimentos e 
habilidades relativos ao 

atendimento à pessoa com 
necessidades especiais 

Curso de acessibilidade 

CCAE 2 
Melhorar as condições de saúde 

no ambiente de trabalho e 
estudo 

Curso sobre inteligência emocional 
e gestão da emoção 

CAR 2 
Aprimorar o atendimento ao 
estudante com necessidades 

especiais 

Capacitação para atendimento ao 
estudante com necessidades 

especiais 

BC 2 

Desenvolver habilidade e 
atitudes ligadas a gestão de 

conflitos, relacionamento 
interpessoais e trabalho em 

equipe 

Curso de relações interpessoais 

PROAECI 2 Ampliar o conhecimento nas Formação em acessibilidade, 
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áreas de acessibilidade, 
educação especial e tecnologia 

assistiva 

educação especial e tecnologia 
assistiva 

CCJE 2 
Aprimorar habilidades de 

redação científica em língua 
inglesa 

Curso de redação científica em 
Língua Inglesa 

CCS 2 
Aprimorar conhecimentos e 

habilidades de comunicação em 
língua inglesa 

Curso de técnicas de apresentação 
oral em língua inglesa 

CEFD 2 

Preparar o professor para uso 
das tecnologias aplicadas à 

educação. Modelo tradicional de 
ensino não funciona mais 

Moodle para professores 

CCHN 2 
Aumentar a acessibilidade junto 
às secretarias e outros setores 

de atendimento 
Cursos básicos de LIBRAS 

SI 2 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes 

Gestão projetos e contratos 
aplicado na administração pública, 
com foco nos processos internos 

da UFES 

SECULT 2 Adquirir conhecimentos de 
registro e divulgação de eventos 

Mobgrafia: fotografando com o 
celular 

PROAD 2 Ampliar os conhecimentos sobre 
Pregão Eletrônico. Curso sobre Pregão Eletrônico, 

PRPPG 2 Desenvolver habilidades de 
gestão de projetos Gestão de projetos 

CE 2 
Ampliar o conhecimento de 
Libras pelas professoras e 
auxiliares do CEI Criarte 

Curso de capacitação em Libras 

CCE 2 
Instruir os Técnicos na 

prevenção e combate de 
incêndios nos laboratórios 

Brigada de Incêndio 

CCENS 2 Aprimorar metodologias de 
ensino Curso de metodologia de ensino 

GR, 
Assessorias, 
Comissões 

2 

Aprimorar o conhecimento 
relacionado às técnicas 

legislativas de redação de atos 
normativos e expedientes. 

Curso de Redação oficial. 

PROGEP 2 
Aprimorar conhecimentos sobre 

legislação previdenciária 
atualizada 

Legislação previdenciária 
atualizada 

SUPEC 2 Aprender a produzir boas Curso de mobgrafia 
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imagens com uso de celular 

PROGRAD 2 Aumentar o conhecimento 
pedagógico e curricular 

Conhecimento pedagógico e 
curricular 

SEAD 2 Desenvolver habilidade de 
liderança e gestão 

Curso de Liderança e gestão no 
serviço público (gestão estratégica, 

gestão de equipes, gestão 
financeira e orçamentária...) 

SRI 2 
Ampliar o conhecimento em 

protocolos de cerimonial 
internacional 

Curso sobre protocolos de 
cerimonial internacional 

STI 2 
Ampliar conhecimentos na IN 
01/2019 e nas contratações 
públicas de bens e serviços 

Contratações Públicas de Bens e 
Serviços com base na IN 01/2019 

– SEGES/ME 

PROPLAN 2 

Ampliar o conhecimento em 
planejamento estratégico e 

orçamento aplicado a 
Administração Pública 

Curso de Planejamento Estratégico 
e Orçamento aplicado a 
Administração Pública 

PROEX 2 Ampliar o conhecimento sobre 
política extensionista 

Capacitação sobre implantação da 
curricularização da extensão 

universitária 

AUDIN 2 Ampliar os conhecimentos em 
auditoria baseada em riscos Auditoria Baseada em Riscos 

EDUFES 2 Ampliar conhecimentos sobre 
gestão editorial 

Intercâmbios com outras editoras 
universitárias (visitas técnicas, 

eventos) 

IOUFES 2 
Melhoria nos processos de 

compras dos materiais 
odontológicos junto ao DMP 

Processos e licitações 

OUVIDORIA 2 Formar ponto de disseminação 
do Controle Social Controle Social - ENAP 

PROCURAD
ORIA 2 

Atualizar e aprofundar os 
conhecimentos sobre o sistema 

de protocolo UFES para utilizá-lo 
de maneira mais eficiente 

Curso do Sistema de Protocolo 

HUCAM 2 
Construir relatórios por meio da 

ferramenta DW Tesouro 
Gerencial Web 

Curso Tesouro Gerencial 
Avançado 

SEAVIN 2 

Desenvolver a proficiência em 
idiomas estrangeiros para 

facilitar a comunicação oral e 
escrita com interlocutores 

internos e externos à Ufes. 

Curso de Francês 
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CEUNES 3 

Aprimorar habilidades de 
comunicação 

(compreensão/oral) na língua 
inglesa. 

Curso de Inglês básico 

CT e 
ITUFES 3 

Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de 

sítios eletrônicos. 

Treinamento em desenvolvimento 
e gestão de sítios eletrônicos da 

Universidade 

CCAE 3 
Melhorar a qualidade das 
relações no ambiente de 

trabalho 
Curso sobre trabalho em equipe 

CCJE 3 
Ampliar conhecimentos das 

metodologias de ensino, 
aprendizagem e avaliação 

Curso de metodologias de ensino 
inovadoras, com ênfase na 

Metodologia Ativa. 

BC 3 

Aperfeiçoar conhecimentos e 
habilidades relativos ao 

atendimento à pessoa com 
necessidades especiais 

Curso Acessibilidade em 
Bibliotecas 

CCHN 3 Melhorar a tramitação de 
processos junto à Universidade 

Cursos de utilização do sistema de 
protocolo 

CAR 3 

Implementar o sistema de 
Empréstimos de materiais 

eletrônicos (desenvolvimento de 
sistema e treinamento) 

Capacitação para gestão de 
empréstimo de equipamentos 

CEFD 3 
Aperfeiçoar conhecimentos e 
desenvolver habilidades de 

Competência em Informação. 
Processos nato digitais 

SI 3 
Desenvolver habilidades e seguir 
as boas práticas na contratação 

de serviços externos 

Elaboração de Termo de 
Referência de serviços continuado, 
obras e serviços de engenharia e 

planilhas 

CCENS 3 Aprimorar habilidades em 
pesquisa e internacionalização 

Desenvolvimento de pesquisa, 
Cursos de pós-graduação, Eventos 

Científicos 

SECULT 3 Ampliar o conhecimento nas 
diferentes linguagens artísticas 

Semana de capacitação interna 
dos servidores da SECULT 

(Evento a ser organizado pela 
SECULT em parceria com a 

PROGEP) 

SEAD 3 

Desenvolver habilidades de 
trabalho com o sistema AVA, em 

Internet, novos aplicativos e 
ambiente www/web 

Curso(s) sobre software, aplicativo 
ou plataforma utilizada na Sead 

(Sistema AVA e outros...) 

PROGRAD 3 Desenvolver conhecimentos em 
gestão de processos Gestão de processos 
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PRPPG 3 Adquirir conhecimentos em  
libras 

Curso de introdução a Língua 
brasileira de sinais - LIBRAS 

STI 3 Ampliar conhecimentos em 
Governança de TI Fundamentos de Governança de TI 

EDUFES 3 
Ampliar conhecimentos sobre 

direitos autorais e licenças 
Creative Commons 

Curso de direitos autorais 

GR, 
Assessorias, 
Comissões 

3 Aprimorar a forma e a qualidade 
do atendimento ao público 

Curso Atendimento ao 
público/relações interpessoais 

PROAECI 3 
Ampliar o conhecimento em 

gestão/fiscalização de contratos 
administrativos. 

Curso de atualização em 
gestão/fiscalização de contratos 

administrativos 

PROGEP 3 
Aprofundar conhecimentos sobre 

a gestão por competência e a 
nova PNDP 

Gestão por competência aplicado a 
elaboração do PDP 

SRI 3 

Conhecer experiências bem 
sucedidas de secretarias de 

relações internacionais de outras 
universidades nacionais e 

internacionais 

Participação em congresso anual 
da Faubai 

PROAD 3 

Ampliar os conhecimentos sobre 
legislações e entendimentos 

jurídicos relacionados à 
Fundações de Apoio. 

Ajustes firmados com Fundações 
de Apoio - Aspectos Jurídicos do 

TCU - Orzil 

SUPEC 3 

Democratizar e atualizar os 
conhecimentos sobre 

monitoramento e gerenciamento 
de mídias sociais com ênfase no 

serviço público 

Monitoramento e gerenciamento 
das mídias sociais 

AUDIN 3 Aprimorar os conhecimentos em 
Contabilização de Benefícios 

Contabilização de Benefícios em 
Auditoria Interna 

IOUFES 3 
Gerenciamento de Resíduos - 
Descarte dos resíduos críticos, 
semi-críticos e contaminados. 

Atualização em Resíduos 
Hospitalares 

OUVIDORIA 3 

Capacitar as pessoas para que 
tenham conduta ética ao 

oferecerem e utilizarem serviços 
públicos. 

Ética e Serviço Público  - ENAP 

PROPLAN 3 Ampliar e atualizar o 
conhecimento em orçamento Semana Orçamentária 

HUCAM 3 Atualizar, aperfeiçoar e gerar 
conhecimentos relativos aos Semana Orçamentária 
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instrumentos de planejamento, 
orçamento, administração 

financeira e compras no âmbito 
da Administração Pública 

Federal 

CCE 3 

Ampliar o conhecimento dos 
Servidores nas utilização das 

plataformas adotadas na 
Universidade 

Plataformas utilizadas pela UFES 

PROEX 3 Desenvolver habilidades para Gestão da Informação e 
Documentação Eletrônica 

CEUNES 4 
Aprimorar habilidades de 

comunicação e escrita de textos 
científicos na língua inglesa. 

Curso de Inglês avançado 

CT e 
ITUFES 4 

Treinamento para o professor 
para execução de aulas não-

presenciais 

Treinamento para o professor para 
execução de aulas não-presenciais 

CCAE 4 

Ampliar o conhecimento na 
utilização de recursos on line, 

utilizando diferentes plataformas, 
ensinando gravar lives e outros 

recursos tecnológicos na área de 
informática 

Curso de Informática focado em 
plataformas web e outros recursos 
online necessários neste momento 

de pandemia 

CCHN 4 Ampliar o uso de TICs junto aos 
cursos do CCHN 

Cursos de utilização da plataforma 
AVA e outras tecnologias EAD 

CAR 4 
Ampliar os conhecimentos sobre 

Ferramentas e possibilidades 
para atividades EAD 

Cursos de metodologias em EAD 

PROGEP 4 

Desenvolver habilidades 
relativas a qualidade na 

instrução dos processos do 
trabalho 

Qualidade na instrução dos 
processos digitais 

CCJE 4 

Ampliar conhecimentos para 
práticas educativas em 
ambientes virtuais de 
aprendizagem (EaD) 

Curso de recursos para Eventos 
virtuais e Educação à Distância 

(EAD), com ênfase nas 
ferramentas já disponibilizadas 

pela Universidade. 

BC 4 

Ampliar os conhecimentos  em 
"Preservação, conservação e 

restauração de acervos 
bibliográficos e imagéticos" 

Cursos de preservação de 
materiais bibliográficos e 

imagéticos 

CEFD 4 Melhorar as ações de difusão 
científica no âmbito internacional Curso de Inglês instrumental 

SI 4 Aprimorar a percepção e Patologia nas Construções, 
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capacidade de solução da 
equipe em relação a problemas 

cotidianos 

identificação, prevenção e 
tratamento 

SEAD 4 Ampliar conhecimento sobre a 
EAD 

Curso de capacitação sobre 
práticas em EAD 

STI 4 
Conhecer experiências bens 

sucedidas em Administração de 
Banco de dados 

Administração de Banco de Dados 

CCE 4 
Instruir os Técnicos na 

prevenção de acidentes nos 
laboratórios 

Segurança em laboratórios de 
pesquisa com riscos químicos e 

físicos. 

CCENS 4 Ampliar o conhecimento em 
técnicas laboratoriais 

Capacitação em técnicas 
laboratoriais 

SUPEC 4 
Aprender sobre a adequação da 

produção jornalística (texto e 
imagem) para as mídias sociais 

Produção de conteúdo para as 
mídias sociais 

PROGRAD 4 Melhorar habilidades no 
atendimento ao público Atendimento ao público 

SRI 4 
Melhorar o desempenho com 

planilhas 
Curso de planilhas em nível básico, 

intermediário e avançado 

PROAECI 4 

Aprimorar e adquirir novas 
competências na gestão de 

equipes de trabalho na 
Administração Pública. 

Capacitação em Gestão de 
Equipes 

GR, 
Assessorias, 
Comissões 

4 
Ampliar conhecimentos sobre 

gestão de conflitos e qualidade 
no ambiente de trabalho. 

Cursos de Gestão de Conflitos 

PROAD 4 
Aprimorar conhecimentos sobre 
gestão eficiente de convênios 

com fundações de apoio 

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 

SECULT 4 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes 

Gestão de equipes no século XXI 
(Curso de capacitação ofertado 

pela ENAP) 

PRPPG 4 
Desenvolver habilidades em 
sistemas informatizados do 

governo federal. 
Capacitação na Plataforma SIAFI 

AUDIN 4 
Promover atualização da 

legislação acerca de Licitação 
pública 

Legislação aplicada a licitação 
pública 

EDUFES 4 Ampliar conhecimentos sobre Curso de planejamento estratégico 
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gestão pública para organizações públicas 

PROPLAN 4 Ampliar o conhecimento em  
gestão de processos Curso de Gestão de Processos 

OUVIDORIA 4 

Gerir de processos, prática que 
permite alinhar os processos aos 

objetivos estratégicos da 
organização 

Introdução à Gestão de Processos  
- ENAP 

HUCAM 4 
Atualizar, aperfeiçoar e gerar 
conhecimentos no âmbito das 

compras públicas. 
Congresso Brasileiro de pregoeiros 

IOUFES 4 
Raio X Digital - implementação 

no processo de imagem por 
técnica de radiografias digitais 

Imagem em Odontologia 

PROEX 4 

Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de 

canais de comunicação e redes 
sociais. 

Mídias Sociais: gestão, divulgação 
e monitoramento 

CT e 
ITUFES 5 

Treinamento para professores 
para execução atividades 
administrativas remotas 

Treinamento para professores para 
execução atividades 

administrativas remotas 

CEUNES 5 Ampliar o conhecimento em 
metodologias ativas de ensino Metodologias ativas de ensino 

CCAE 5 
Ampliar o conhecimento do 
servidor em Segurança do 

Trabalho. 

Curso: Segurança do Trabalho em 
Laboratório: Boas Práticas e 

Deveres 

CCHN 5 
Capacitar os docentes e 

discentes no uso de Plataformas 
de Pesquisa 

Cursos de utilização de 
plataformas de periódicos Capes e 

outros portais de pesquisa 

HUCAM 5 
Capacitar as chefias e lideranças 

para a elaboração de 
indicadores gerenciais 

Curso de Elaboração de 
Indicadores Gerenciais 

BC 5 

Adquirir conhecimento sobre 
ferramentas tecnológicas 

capazes de facilitar o dia a dia 
de trabalho e de estimular a 

criatividade das pessoas 

Curso utilização de TI em 
Bibliotecas Universitárias 

CCJE 5 Aprofundar as competências e 
habilidades de ensino 

Curso de habilidades e 
ferramentas de ensino 

CAR 5 Ampliar os conhecimentos sobre 
o Sistema de Ponto 

Curso de Gestão preenchimento 
do sistema de ponto 

PROGEP 5 Desenvolver habilidades de 
elaboração de relatórios básico e 

Relatórios básicos e avançados 
com planilhas eletrônicas 
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avançados com planilhas 
eletrônicas 

SI 5 
Capacitar a equipe técnica em 

relação a novos produtos e 
melhores práticas 

Especificação de materiais de 
construção civil e novas 

tecnologias 

SECULT 5 Ampliar conhecimentos em 
atendimento inclusivo Acessibilidade cultural 

STI 5 
Conhecer experiências bem 

sucedidas em Gerenciamento de 
Projetos de TI 

Gerenciamento de Projetos de TI 

CCE 5 
Desenvolver melhores práticas 
de gestão para os setores do 

centro 
Gestão/Gestão acadêmica 

SRI 5 Ampliar o conhecimento em 
marketing digital 

Curso sobre marketing digital e 
plataformas de redes sociais 

PROAD 5 

Ampliar os conhecimentos na 
área de prestação de contas de 

contratos com Fundações de 
Apoio. 

Prestação de Contas de 
Contratos/Convênios - Elaboração 

e Análise 

SUPEC 5 
Aprender a produzir peças para 
veiculação de posts informativos 

nas mídias sociais 
Illustrator e photoshop 

AUDIN 5 
Promover atualização da 

legislação acerca de gestão e 
fiscalização de contratos 

Legislação aplicada à Gestão e 
fiscalização de contratos 

EDUFES 5 Aperfeiçoar estratégias de 
marketing e mídias sociais Curso de gestão de mídias sociais 

PROAECI 5 

Ampliar o conhecimento e a 
formação em ações afirmativas e 

atenção psicossocial para a 
atuação na educação, e no 

acolhimento e atendimento aos 
estudantes 

capacitações na área de psicologia 
e/ou educação e/ou ações 
afirmativas ou áreas afins 

OUVIDORIA 5 

Fortalecer bases normativas, 
conceituais e operacionais que 

podem ser utilizadas na 
aplicação da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) 

Acesso à Informação - ENAP 

PROPLAN 5 
Aprimorar as técnicas de 
apresentação de dados 

estatísticos 
Curso de Power BI 

PRPPG 5 Ampliar o conhecimento em 
Propriedade Intelectual 

Licenciamento, Negociação e 
valoração de Propriedade 
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Intelectual 

SEAD 5 
Obter conhecimentos em novas 

ferramentas na área de 
audiovisual 

Curso de capacitação em novas 
ferramentas de audiovisual 

CCENS 5 
Promover a capacitação de 

servidores para uso das 
plataformas digitais 

Capacitação no uso de plataformas 
digitais da UFES 

IOUFES 5 

Desenvolver distribuição de ar 
comprimido isento de água e 

óleo para os ambulatórios 
clínicos 

Benefícios de funcionamento dos 
equipamentos médicos 

odontológicos 

PROEX 5 Aprimorar a forma e a qualidade 
de atendimento ao público. Atendimento ao público 

CEUNES 6 
Ampliar o conhecimento em 

Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade 

Curso de responsabilidade social e 
sustentabilidade 

CT e 
ITUFES 6 

Ampliar o conhecimento em 
planilhas e documentos 

eletrônicos 

Curso de excel básico, 
intermediário e avançado 

CCAE 6 
Atualizar e reciclar os 

conhecimentos no manuseio de 
resíduos químicos e biológicos. 

Curso de gerenciamento, 
acondicionamento e descarte de 
resíduos químicos e biológicos 

PROAD 6 Ampliar os conhecimentos sobre 
gestão documental. 

Curso gestão documental; 
Enarquifes. 

BC 6 
Desenvolvimento de gestão 

cultural em Bibliotecas 
Universitárias 

Curso de Gestão Cultural em 
Bibliotecas Universitárias 

CAR 6 Aprimorar os conhecimentos em 
Gestão orçamentária Curso de Gestão Orçamentária 

CCHN 6 

Aperfeiçoamento da gestão 
universitária: processos de 
trabalho de uma secretaria 

administrativa. 

Cursos de Tecnologia da 
Informação voltado ao exercício de 

atividades administrativas no 
âmbito de uma instituição de 

ensino superior 

CCJE 6 

Conhecer e utilizar de forma 
eficiente e eficaz os sistemas 

informatizados em uso na 
Universidade 

Curso sobre os principais sistemas 
utilizados na Ufes: Protocolo WEB, 
SREP,  Sucupira, SAPPG, Lattes 

HUCAM 6 
Capacitar os coordenadores de 
enfermagem para liderança e 

gestão da clínica. 

Curso de capacitação de 
lideranças de enfermagem 

PROAECI 6 Ampliar os conhecimentos na Cursos sobre licitações e 
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área de compras e contratações 
no setor público. 

contratações públicas 

STI 6 
Ampliar conhecimento em 

Gestão da Continuidade de 
Negócio 

Gestão da Continuidade de 
Negócio 

SUPEC 6 Melhorar a comunicação 
interpessoal Comunicação positiva 

CCE 6 
Desenvolver melhores práticas 

de conservação dos 
equipamentos do centro 

Operação e conservação de 
equipamentos de pesquisa 

PRPPG 6 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes; Chefia e liderança 

SRI 6 Melhorar conhecimento em 
bancos de dados Curso sobre bancos de dados 

EDUFES 6 
Ampliar conhecimentos de 

gestão financeira e comercial de 
editoras 

Curso de gestão financeira editorial 
e finanças públicas 

CCENS 6 
Ampliar o conhecimento em 

desenvolvimento e gestão de 
sítios eletrônicos/Computação 

Curso de Tecnologia da 
Informação 

IOUFES 6 
Higienização e Desinfecção dos 
ambientes para prevenção das 

enfermidades 
Prevenção à área da saúde 

PROGEP 6 
Aprimorar conhecimentos e 

habilidades em enfermagem do 
trabalho 

Enfermagem do Trabalho 

SI 6 
Aprimorar o conhecimento da 

equipe na distribuição dos 
recursos na UFES 

Gestão de Frota e Logística de 
Transportes 

PROPLAN 6 
Ampliar o conhecimento em 

Elaboração de Indicadores de 
Desempenho Institucional 

Curso de Elaboração de 
Indicadores de Desempenho 

OUVIDORIA 6 
Melhorar formas de mediar e 
solucionar conflitos no âmbito 

das Ouvidorias Públicas. 

Resolução de Conflitos Aplicada ao 
Contexto das Ouvidorias  - ENAP 

SECULT 6 

Aprofundar competências 
prático-teóricas na áreas de 

produção e realização 
audiovisual 

Concepção de projetos 
audiovisuais e fontes de 
financiamento ( Curso de 

capacitação ofertado pela ENAP) 

CEUNES 7 
Aprimoramento dos servidores 
para interação com docentes e 
discentes por meio de LIBRAS 

Curso de Libras 
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CT e 
ITUFES 7 

Desenvolver habilidades 
administrativas e atendimento ao 

público. 

Desenvolvimento de habilidades 
administrativas e atendimento ao 

público 

CCAE 7 

Ampliar o conhecimento na área 
de metodologias ativas de 
ensino semipresencial e à 

distância. 

Cursos na área de metodologias 
ativas de ensino semipresencial e 

à distância 

HUCAM 7 Treinar a equipe de enfermagem 
para suporte básico à vida 

Curso de treinamento em Suporte 
Básico à Vida para Enfermagem 

CCHN 7 Melhorar a gestão de equipes Curso de gestão de equipes e 
liderança no serviço público 

BC 7 
Ampliar conhecimentos do 

sistema de protocolo, SREP e 
administrativo UFES. 

Curso sobre sistemas corporativos 
da UFES 

CAR 7 
Ampliar o conhecimento em 

desenvolvimento e gestão de 
sítios eletrônicos; 

Capacitação para desenvolvimento 
e gestão de sítios eletrônicos 

CCJE 7 Aprimorar a forma e a qualidade 
do atendimento ao público. 

Curso sobre Atendimento ao 
público, atendimento em situação 

de conflito com o usuário e 
atendimento ao usuário com 

necessidades especiais 

PRPPG 7 

Desenvolver habilidades para 
negociação de conflitos, 

desenvolvimento de 
relacionamentos interpessoais 

sadios e de qualidade de vida no 
trabalho. 

Gestão de conflitos 

STI 7 Desenvolver habilidades em 
Segurança da Informação 

Gestão da Segurança da 
Informação - NBR 27001 e NBR 

27002 

SUPEC 7 

Aprender sobre o uso de novas 
tecnologias (aplicativos de 

mensagem, podcasts, 
newsletter) aplicadas à 

comunicação 

Novas tecnologias aplicadas à 
comunicação 

CCE 7 

Instruir os servidores nos 
procedimentos de compras de 

insumos e equipamentos 
laboratoriais 

Manipulação e compra dos 
insumos de laboratórios 

EDUFES 7 Melhorar comunicação interna e 
externa Seminários de integração 

PROAD 7 Ampliar os conhecimentos em 
gestão patrimonial 

Atualização e capacitação 
profissional referente à legislação e 
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prática da administração 
patrimonial. 

SI 7 

Conhecer experiências bem 
sucedidas de gestão 

universitária aplicá-las nas 
rotinas da SI 

Fiscalização de contratos 
continuados com ênfase em 

manutenção predial 

PROGEP 7 
Aprimorar conhecimentos e 
habilidades sobre editais de 

processos seletivos 

Elaboração de editais de 
processos seletivos 

SRI 7 Potencializar a utilização das 
plataformas da Ufes 

Curso sobre lepisma, SIE, 
acadêmico, etc. 

CCENS 7 
Desenvolver habilidades para o 

serviço público/gestão de 
pessoas. 

Capacitação em gestão de serviço 
público/ gestão de pessoas 

PROAECI 7 

Desenvolver conhecimento de 
acessibilidade no esporte e lazer 

para pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida 

Capacitação na área de 
acessibilidade no esporte e no 

lazer. 

IOUFES 7 
Distribuição de materiais 

odontológicos nos ambulatórios 
clínicos 

Curso de Atendente Odontológico 

OUVIDORIA 7 

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) 

Defesa do Usuário e Simplificação  
- ENAP 

PROPLAN 7 Ampliar o conhecimento em 
planilha eletrônica Curso de Planilha Eletrônica 

SECULT 7 
Ampliar e difundir conhecimento 

em Música 

Corais em universidades: 
experiências, expectativas e 

perspectivas 

CT e 
ITUFES 8 Desenvolver habilidades de 

liderança e gestão de equipes; 
Desenvolvimento de habilidades de 

Gestão e Liderança de equipes 

CEUNES 8 

Conhecer a plataforma e 
ambiente AVA moodle como 

ferramenta auxiliar no processo 
de ensino 

Curso da ferramenta moodle 

CCAE 8 

Desenvolver habilidades entre 
os docentes para facilitar a 

inclusão de alunos com 
deficiência. 

Curso para Inclusão de alunos com 
deficiência 
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CCE 8 

Ampliar o conhecimento dos 
Servidores em equipamentos de 

informática, para 
desenvolvimento de plataformas 

para melhor atendimento ao 
setor. 

Informática 

HUCAM 8 Atualizar a equipe nas ações da 
enfermagem Simpósio de Enfermagem 

CCHN 8 Melhorar a gestão de processos Cursos de gestão de processos no 
serviço público 

BC 8 

Ampliar o conhecimento em 
Bibliotecas Universitárias: 

processos, serviços, produtos, 
comunicação, qualidade, 
criatividade e inovação, 

planejamento. 

Cursos, eventos e formações em 
Bibliotecas Universitárias 

CAR 8 
Aprimorar a gestão da 

informação e comunicação 
interna e externa 

Curso de comunicação digital 

SI 8 
Desenvolver habilidades 

específicas utilizadas de forma 
rotineira 

Atualização em softwares de 
engenharia e desenvolvimento de 

sítios eletrônicos 

CCJE 8 

Desenvolver habilidade e 
atitudes ligadas a gestão de 
conflitos, relacionamentos 

interpessoais e trabalho em 
equipe 

Curso sobre Gestão de conflitos no 
serviço público, Relacionamento 

interpessoal e Comprometimento e 
trabalho em equipe 

PROAD 8 
Ampliar os conhecimentos em 

planejamento e gestão do 
orçamento. 

Curso sobre Orçamento e 
Planejamento Público 

PRPPG 8 Melhoria no atendimento ao 
público e acessibilidade Atendimento ao Público 

STI 8 Desenvolver habilidades em 
Gestão de Risco de TI 

Gestão de Riscos de TI - NBR 
31000 e NBR 27005 

PROAECI 8 

Ampliar o conhecimento em 
gestão e execução de atividades 

de serviços de alimentação 
coletiva 

Curso de Gestão de Serviços de 
Alimentação Coletiva Institucionais 

PROGEP 8 Ampliar conhecimentos técnicos 
específicos do Setor; Curso de Extração de Dados 

SRI 8 
Ampliar o conhecimento sobre 
internacionalização do ensino 

superior 
Cursos de curta duração 
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CCENS 8 Aprimorar a qualidade para o 
secretariado Capacitação em secretariado 

OUVIDORIA 8 

Estimular a construção de 
competências relacionadas ao 
recebimento e tratamento das 

denúncias pelas ouvidorias 
públicas 

Tratamento de Denúncias em 
Ouvidoria  - ENAP 

PROPLAN 8 Ampliar conhecimentos relativos 
à área de gestão de pessoas 

Curso de Liderança  como 
Essência da Gestão 

IOUFES 8 Atualidades na área da 
Engenharia Clínica 

Curso técnico de Engenharia 
Clínica para o curso de odontologia 

EDUFES 8 
Desenvolver ferramentas 

eletrônicas de controle de fluxo 
editorial 

Aprendizagem em serviço 

CEUNES 9 
Melhorar o conhecimento nas 
funcionalidades dos sistemas 

institucionais 

Treinamento para utilização de 
sistemas institucionais 

CT e 
ITUFES 9 Oportunizar o aprendizado de 

línguas estrangeiras Inglês instrumental (técnico) 

CCAE 9 
Atualizar continuamente a 

formação docente para ensino 
de graduação e pós-graduação. 

Curso de Formação de Didática no 
Ensino Superior 

CAR 9 

Desenvolver e capacitar 
servidores técnico-

administrativos e docentes em 
gestão, ensino, pesquisa e 

extensão. 

Capacitação de Servidores para 
ensino, pesquisa, extensão e 

gestão 

HUCAM 9 Treinar preceptores para 
habilidades atitudinais e didática Curso de Preceptoria 

CCHN 9 
Capacitar técnicos e docentes 

no uso dos sistemas acadêmicos 
da Ufes 

Cursos de utilização dos sistemas 
acadêmicos da Ufes 

CCJE 9 

Aprimorar o conhecimento 
técnico relacionado às técnicas 
legislativas de redação de atos 

normativos e expedientes 

Curso de Redação Oficial com foco 
na redação de documentos e 

comunicação institucional 

PRPPG 9 Melhoria da habilidade de 
comunicação em língua Inglesa Inglës instrumental 

BC 9 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes. Formação de líderes e gestores 

IOUFES 9 Sistema integrado dos 
prontuários clínicos 

Curso avançado na área de 
informática 



 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO 

CONSELHO UNIVERSITÁRIO 
 

Anexo da Resolução nº 10/2021-CUn 
Plano de Desenvolvimento de Pessoas 2021 – Plano Interno de Execução 

Página 34 de 36  

 

 

CCE 9 
Instruir os servidores quantos às 
obrigações e procedimentos no 

trato do patrimônio público 
Agente Patrimonial 

SRI 9 Melhorar conhecimento e 
habilidades em gestão de riscos Curso sobre gestão de riscos 

STI 9 Ampliar conhecimentos em 
Direito Administrativo 

Introdução ao Direito 
Administrativo 

PROAD 9 Ampliar conhecimentos de 
análise de dados (data science) 

Cursos Visualização de Dados e 
Design de Dashboards; 

Engenharia de Dados com Hadoop 
e Spark; Big Data Analytics com R 

e Microsoft Azure Machine 
Learning 

SI 9 Conhecer aplicações práticas e 
desenvolver novas capacidades 

Avaliação de imóveis com 
tecnologia SisDea / SisRen 

PROAECI 9 

Qualificação acerca do serviço 
social e política de educação, no 

âmbito das Cotas Sociais e 
Assistência Estudantil 

Cursos, eventos e congressos da 
área 

EDUFES 9 
Desenvolver e gerir sítios 

eletrônicos 
Curso de criação e gerenciamento 

de websites 

OUVIDORIA 9 Desenvolver competências para 
atendimento acessível Acessibilidade 

CCENS 9 Aprimorar o conhecimento em 
língua estrangeira Curso de língua estrangeira 

PROGEP 9 Ampliar conhecimentos técnicos 
específicos do Setor; Curso de DW 

PROPLAN 9 
Atualização quanto às novas 

metodologias de ensino para o 
ensino superior. 

Congresso ofertado por 
Universidades 

CEUNES 10 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes 

Curso de liderança e gestão de 
pessoas 

CCAE 10 
Alcançar a excelência nas mais 

diversas atividades 
administrativas desempenhadas. 

Curso de rotinas administrativas da 
UFES 

CAR 10 
Desenvolver conhecimentos no 
campo de Gestão de projetos de 

extensão 

Curso de Gestão de projetos de 
extensão 

CCHN 10 
Capacitar técnicos e docentes 

no conhecimento e aplicação da 
Lei de Acesso à Informação 

Curso sobre Lei de Acesso à 
Informação 
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PROAD 10 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes 

Curso de Liderança e Gestão de 
Pessoas 

CCJE 10 

Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de 

sítios eletrônicos, mídias e redes 
sociais 

Curso de sítios eletrônicos, mídias 
e redes sociais institucionais 

PRPPG 10 
Atualização e capacitação 

profissional em ferramentas de 
Webconferência 

Web conferência 

STI 10 Melhorar processo de Software 
Brasileiro 

Melhoria do Processo de Software 
Brasileiro 

SI 10 
Desenvolver habilidades 

específicas utilizadas de forma 
rotineira 

Eficiência energética e 
sustentabilidade em projetos 

BC 10 

Desenvolver habilidades em ser 
multiplicador das informações 

inerentes ao Setor. Ex: Didática , 
desenvoltura, falar em público, 

etc. 

Técnicas para falar em público. 

IOUFES 10 
Atualização e organização com a  

preparação dos materiais 
odonto-hospitalares 

Curso de Atendente Odontológico 

PROPLAN 10 
Capacitação em relação ao uso 
de sistemas de informação da 

Ufes (SIE, Lepisma...) 
Treinamento nos Sistemas da Ufes 

EDUFES 10 Desenvolver habilidades de 
liderança e gestão de equipes 

Curso de gestão e liderança de 
equipes 

PROAECI 10 

Ampliar os conhecimentos na 
área de gestão de projetos 
esportivos, de lazer e de 

promoção de saúde 

Capacitação na área de gestão de 
projetos esportivos, de lazer e 

promoção de saúde. 

OUVIDORIA 10 

formação básica em direitos 
humanos e cidadania, 

proporcionando treinamento e 
ambientação em temas 
introdutórios de direitos 

humanos 

Cidadania e Direitos Humanos 

HUCAM 10 
Capacitar pessoas para atuar 
nos processos regulatórios e 

gestão de projetos de pesquisa 

Curso de capacitação em pesquisa 
clínica 

PROGEP 10 Aprimorar capacidade de 
comunicação em público; Curso de Oratória 

SRI 10 Ampliar o conhecimento de Curso de tradução/interpretação 
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tradução/interpretação 

STI 11 Desenvolver habilidades em 
Segurança da Informação 

Lei Geral de Proteção de Dados - 
LGPD 

OUVIDORIA 11 

Capacitação referente a 
aplicação de princípios do 

controle no contexto da gestão 
pública 

Controles na Administração 
Pública 

OUVIDORIA 12 
Desenvolver reflexão sobre 

estratégias de melhoria na vida 
laboral 

Gestão Pessoal - Base da 
Liderança 

 
 
 


