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ID O que NÃO SE SABE FAZER ou NÃO SER (IFS 1) Tema Geral (IFS 3) Recorte do Tema Geral (IFS 3) Resultado que trará para a UFPI

182018
Compreender a integração da tecnologia de virtualização e o seu papel na 
computação em nuvem.

Metodologia e Técnicas da 
Computação Virtualização dos serviços Melhoria de acesso aos processos e serviços da organização.

181027
Aprimoramento na habilidade de gestão de rede, incluindo aspectos de conexões e 
comunicação dos computadores, tanto internamente, quanto na Internet.

Metodologia e Técnicas da 
Computação

Administração e gestão de redes e cursos 
correlatos.

Administrar os sistemas operacionais das máquinas de usuários e 
servidores e segurança das máquinas da Universidade.

162092
Criar conhecimentos em metodologia e técnicas da computação para ser capaz de 
aumentar a quantidade e qualidade das publicações científicas

Metodologia e Técnicas da 
Computação

técnicas da computação para ser capaz de 
aumentar a quantidade e qualidade das 
publicações

Teremos maior qualidade nas publicações consequentemente mais 
visibilidade nacional e internacional do programa.

182836 Não possuir parcerias com instituições acadêmicas nacionais e internacionais
Metodologia e Técnicas da 
Computação Metodologia e Técnicas da Computação

Aumento no número de publicações e na qualidade das pesquisas 
desenvolvidas

178516
Aprimoramento das ações e iniciativas voltadas para a área da Tecnologia da 
Informação e Comunicação.

Metodologia e Técnicas da 
Computação

Ciência da Computação (Mestrado e 
Doutorado)

Aplicar o conhecimento adquirido nas necessidades da Instituição, 
contribuindo para alcançar os objetivos estratégicos.

182918
Participação de visitas científicas (eventos, bancas, etc), para divulgação de 
resultados de pesquisa e identificação de oportunidades de pesquisa.

Metodologia e Técnicas da 
Computação Pesquisa em Ciência da Computação

Visibilidade da produção acadêmica e/ou viabilizar parcerias em 
projetos de pesquisa

181914
Aperfeiçoar os conhecimentos na área de manutenção de equipamentos de 
informática.

Metodologia e Técnicas da 
Computação

Curso Técnico de eletrônica e áreas 
correlatas

Fazer reparos, sempre que necessário, nos equipamentos de TI da 
universidade.

182717 Não ter doutorado ou pós-doutorado
Metodologia e Técnicas da 
Computação Pesquisa em Ciência da Computação

Aumento no número de publicações e na qualidade das pesquisas 
desenvolvidas

183019
Desenvolver conhecimentos que permitam o aprimoramento das metodologias de 
ensino e das ações de extensões

Metodologia e Técnicas da 
Computação Ensino na computação Melhoria da qualidade do ensino.

183792 Resolver problemas por meio de alguma linguagem de programação
Metodologia e Técnicas da 
Computação Programação computacional

Novas e variadas possibilidades de pesquisa e estudos na área de 
interesse.

182782 Não ser participante dos programas de iniciação científica e/ou pós-graduação
Metodologia e Técnicas da 
Computação Pesquisa em Ciência da Computação Ampliação da participação de docentes no eixo de pesquisa

180482
Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado Metalurgia de Transformação

Metalurgia, processamento e engenharia 
de superfície de materiais metálico e não 
metálicos

Oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa e abertura de programa de pós-graduação

182972
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento através de Cursos e 
Pós-doutorado nas áreas de materiais metálicos e compósitos. Metalurgia Fisica

Compósitos;
Materiais Metálicos;

Profissionais altamente capacitados em áreas de grande importância 
para o desenvolvimento de novas tecnologias.

177742
Necessita de Aprimoramento do conhecimento através de Cursos e Pós-doutorado 
nas áreas de Bioimpressão, Bioengenharia e Polímero Natural e Condutor. Materiais não Metálicos

Bioengenharia;
Biopolímeros;
Eletrônica Orgânica;
Polímeros Naturais;

Profissionais capacitados em áreas de grande importância para o 
desenvolvimento de novas tecnologias.

182879
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento através de Cursos e 
Pós-doutorado nas áreas de Cerâmicas e Processamento de Polímeros. Materiais não Metálicos

Cerâmicas Avançadas 
Cerâmicas Convencionais
Polímeros 
Compósitos Poliméricos

Profissionais altamente capacitados em áreas de grande importância 
para o desenvolvimento de novas tecnologias.

181263
Aprimorar o entendimento dos fundamentos de arquitetura de software para a 
comunicação entre sistemas, desenvolvimento focado no domínio etc. Sistemas de Computação

Arquitetura de softwares, desenvolvimento 
de microsserviços e áreas correlatas.

modelagem de sistemas e utilização de boas práticas, entendimento 
do uso de mensagem e utilização e desenvolvimento de 
microsserviços.

178462 CADASTRAR ATIVIDADES NO LATTES Sistemas de Computação
Ciências da computação: Sistemas de 
informação.

Poderei inserir todas as atividades/produções desenvolvidas e penso 
que isso possa contribuir tanto para a nota do curso quanto para mim, 
uma vez que deixa o currículo mais próximo das habilidades que 
tenho e consigo desenvolver com os discentes.

179765 Aprimorar habilidades na implantação de dockers na implantação dos sistemas. Sistemas de Computação Devops e containers e áreas correlatas

Avançar na implementação de dockers na implantação dos sistemas, 
orquestrando os containers para buscar uma maior disponibilidade 
dos sistemas, entre outros benefícios.
Mapear e desenvolver o modelo de integração e entrega contínua.

193337
Gerenciamento de solicitação de requisitos automatizados para múltiplas nuvens 
(híbridas, públicas ou privadas). Sistemas de Computação

Computação: MultCloud computer - 
Recursos para gerenciamento de 
requisições em MultClouds.

Inovações da área de tecnologia dentro do campo de estudo para 
propor melhorias locais.

181319
Aprimorar o conhecimento para permitir propor e adotar soluções de cloud na entrega 
de serviços de TIC. Sistemas de Computação

Cloud Computing: AWS ou Azure e cursos 
em área correlata.

Permitir propor e adotar soluções de cloud na entrega de serviços de 
TIC.
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178529 Dificuldade em trabalhar com o sistema operacional LINUX. Sistemas de Computação
Ciências da computação: Software básico 
(LINUX). Melhor desempenho nas atividades executadas.

185966

-Necessidade de aprimoramento - agregar conhecimento atualizado;
-Limitação no desenvolv. de projet. que contemplem conhecimento em 
Sist.Distribuídos Sistemas de Computação

- Fusão mundo real + mundo digital: o 
indivíduo em constante comunicação e 
interação;
- Pesq./desenvolv.: soluções aplicadas aos 
SistemasDistribuídos.

- Inclusão social, acessibilidade e melhoria nos processos comerciais, 
industriais e de serviços;
- Possibilidade de colaboração e implementação de softwares que 
utilizam as tecnologias de sistemas distribuídos.

167284
Necessidade de capacitação em nível de doutorado para melhor atendimento das 
demandas de ensino, pesquisa e extensão. Sistemas de Computação

Programa de Pós-graduação a nível de 
doutorado em ciência da computação na 
modalidade DINTER. Melhora no desempenho profissional na pesquisa, ensino e extensão.

181401 Aprimorar conhecimento e desenvolver habilidades de Governança corporativa e TI. Sistemas de Computação
Governança corporativa, de TIC e áreas 
correlatas.

Criar e executar planos de ação de forma organizada e promovendo o 
cumprimento das determinações legais e administrativas. 
Planejamento e Organização dos processos!

202428

Ampliar conhecimentos em Ciências da Computação.| Ampliar conhecimentos em 
Inteligência Artificial| Ampliar conhecimentos em Banco de Dados| Ampliar 
conhecimentos em Engenharia de Teleinformática| Ampliar conhecimentos em 
Informática| Ampliar conhecimentos em Visão Computacional| Ampliar conhecimentos 
em Redes de Computadores e Sistemas Distribuídos Sistemas de Computação Ciências da Computação

Desenvolvimento de ações para estimular parcerias publico / privado 
com instituições nacionais e internacionais, promover educação 
superior de qualidade com vista à formação de pessoal capacitado.

181956 Aprimorar conhecimento de segurança na Web Sistemas de Computação
Segurança web: vulnerabilidades e 
OWASP e áreas correlatas

Conhecer as ameaças e vulnerabilidades que podem existir e 
comprometer a segurança e criar mecanismos de defesa.

179913
Capacitar e aprimorar a equipe sobre normas e boas práticas para elaborar projetos 
das diferentes subáreas que envolvem um DataCenter. Sistemas de Computação

Redes e Infraestrutura de TI em todos os 
seus aspectos.

Possibilita identificar a solução que melhor se adequa à UFPI, 
observando especialmente o atual cenário de migração de serviços 
para nuvem.

154063 Ampliar conhecimentos em Engenharia Elétrica Sistemas de Computação Engenharia Elétrica

Desenvolvimento de ações para estimular parcerias publico/ privado 
com instituições nacionais e internacionais, promover educação 
superior de qualidade com vista à formação de pessoal capacitado.

181222
Aprender as principais tecnologias utilizadas na programação de sistemas (web e 
mobile). Sistemas de Computação

Formação Javascript para back-end, 
NodeJS com Express e Formação front-
end (React, NextJS, VueJS e Angular). e 
áreas correlatas.

Capacitar a equipe com a base necessária para aprender as 
principais tecnologias utilizadas na programação de sistemas (web e 
mobile) e, sempre que preciso, ser capaz de integrá-los às API's do 
Governo Federal.

180439
Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado Engenharia Térmica

Termofluidos, máquinas térmicas, 
transferência de calor, refrigeração

Oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa e abertura de programa de pós-graduação

180496
Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado Projetos de Máquinas

Mecânica dos sólidos, vibrações, dinâmica 
de máquinas e mecanismos

Oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa e abertura de programa de pós-graduação

180356
Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado. Processos de Fabricação Usinagem

Oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa e abertura de programa de pós-graduação.

168986
APRIMORAR OS CONHECIMENTOS PARA OS PROFESSORES DA ÁREA DE 
QUÍMICA DENTRO DA BIOLOGIA ATRAVÉS CAPACITAÇÕES NO BRASIL E FORA Tecnologia Química

bioquímica de microorganismos, 
bioenergética, metabolismo e produção de 
metabólitos secundários, Cálculos 
multiescala de química computacional

GARANTIR A ATUALIZAÇÃO, A ALTA QUALIDADE E O MELHOR 
DESEMPENHO DA IF NO ENSINO E NA PESQUISA

180402 Atualidades em Recursos hídricos e Saneamento ambiental Recursos Hídricos
Recursos Hídricos e Saneamento 
Ambiental. Melhor desenvolvimento do processo educacional.

198136
Aprimorar conhecimento sobre metodologia de pesquisas (técnica mais robustas e 
eficazes), através de capacitação para aumentar número de publicações. Gerência de Produção

Gestão da Produção; Gestão de Custos; 
Higiene e Segurança do Trabalho; 
Ergonomia, Logística; Sustentabilidade.

Melhorar a gestão dos processos e otimizar os resultados 
contribuindo para o crescimento sustentável da organização.

180512
Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado Sistemas Aeroespaciais

Aerodinâmica, estruturas aeronáuticas, 
controle aeronáutico e materiais para 
engenharia aeroespacial

Oportunidades para o desenvolvimento de novos projetos de 
pesquisa e abertura de programa de pós-graduação

179862
Análise estatística de dados;
Práticas avançadas em saúde da mulher. Saúde Materno-Infantil Saúde da mulher.

Melhoria no desempenho docente, no tocante especialmente a 
qualidade de publicações e prestação de serviços a mulheres.

181507 Emergências médicas no atendimento odontológico Clínica Odontológica
Emergências médicas no atendimento 
odontológico Emergências médicas no atendimento odontológico
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189194
PRESTAR UM ATENDIMENTO SEGURO EM SITUAÇÕES DE URGÊNCIA E 
EMERGÊNCIA MÉDICA DURANTE O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. Clínica Odontológica

URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS 
MÉDICAS EM ODONTOLOGIA.

OFERTAR UM ATENDIMENTO SEGURO E EFICIENTE DIANTE DE 
UMA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA MÉDICA EM 
ODONTOLOGIA, ADOTANDO MEDIDAS PREVENTIVAS E 
MANOBRAS EFICIENTES, E DO PROTOCOLO DE SBV(SUPORTE 
BÁSICO DE VIDA) EM SITUAÇÕES EXTREMAS.

177965
Aprimorar conhecimento na área de MICROBIOLOGIA ORAL, através de capacitação 
e qualificação para melhorar a prestação dos serviços e alcançar objetivo Clínica Odontológica

Aprimorar conhecimento na área de 
MICROBIOLOGIA ORAL, através de 
capacitação e qualificação para melhorar a 
prestação dos serviços e alcançar os objet Aprimorar conhecimento na área de MICROBIOLOGIA ORAL

177823
Autoconhecimento e desenvolvimento pessoal (liderança/pessoas), Engajamento de 
pessoas e equipes (liderança/pessoas), Foco nos resultados para cidadão Clínica Odontológica

Capacitar Servidor por meio de 
participação em eventos, seminários ou 
congressos em âmbito regional, nacional 
e/ou internacional. Melhoria no atendimento em relação à qualidade e quantidade.

177894 Aprimorar conhecimento na área de diagnóstico bucal Clínica Odontológica

Aprimorar conhecimento na área de 
diagnóstico bucal, através de capacitação 
e qualificação para melhorar a prestação 
dos serviços Melhoria no atendimento em termos quantitativos e qualitativos.

177958
Capacitar o servidor para atendimento odontológico aos alunos público alvo da 
educação especial Odontologia Social e Preventiva

Capacitar o servidor para atendimento 
odontológico aos alunos público alvo da 
educação especial

Atendimento odontológico correto aos alunos público-alvo da 
educação especial

182835 Problemas na manipulação e administração de agentes farmacológicos
Análise e Controle e 
Medicamentos

Possibilitar melhorias na oferta, controle e 
gerenciamento de fármacos

melhoria no gerenciamento de agentes farmacológicos utilizados na 
rotina clínica do HVU

180917 Capacitação em geral Dietética

Capacitar Servidor por meio de 
participação em eventos voltados para 
alimentação e gestão de unidades de 
alimentação Capacitar servidor por meio de participação em evento

180968 Melhoria dos serviços prestados e possibilitar o alcance dos objetivos institucionais Análise Nutricional de População

qualificar os servidores  para melhoria dos 
serviços prestados e possibilitar  o alcance 
dos objetivos institucionais

Melhorar os serviços prestados e possibilitar o alcance dos objetivos 
institucionais

203576
Conhecimento e análise em big data| NÃO SER HABILITADO PARA DESENVOLVER 
ESTUDOS E PESQUISAS AVANÇADAS EM SAÚDE COLETIVA Epidemiologia Epidemiologia analítica utilizando big data.

Capacitação docente e possibilidade de disseminação da técnica 
aprendida.| DOCENTES CAPACITADOS PARA DESENVOLVER 
ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA 
SELECIONADO.

179771 Análises estatísticas mais robustas. Epidemiologia Análises estatísticas
Serem capazes de desenvolver análises estatísticas mais robustas 
das nossas pesquisas.

179887
Atualização em temáticas (áreas específicas) em que atuo na graduação. Necessito 
buscar capacitações para aperfeiçoar e aprofundar conhecimento. Epidemiologia

Aplicação da epidemiologia na área da 
saúde da criança, da saúde coletiva.

A realização de capacitações, atualizações na área irá proporcionar 
um melhor desempenho no exercício da docência com o 
desenvolvimento de ações na extensão, pesquisa e ensino.

176141 Desenvolver produtos biotecnológicos e aplicativos para tratamento de doenças Saúde Publica
BIOTECNOLOGIA EM SAÚDE, para o 
auxílio e tratamento de doenças.

Os principais resultados serão associados a qualificação humana e 
profissional; a melhoria das estratégias e incremento no trabalho; 
disseminação do conhecimento entre os grupos de pesquisas e a 
comunidade acadêmica.

165902 PRODUTOS E SERVIÇOS QUE NÃO CONSEGUEM OFERTAR Saúde Publica PSICOLOGIA E SAÚDE COLETIVA APLICAR O CONHECIMENTO NA ÁREA DE QUALIFICAÇÃO

177946 Aperfeiçoar os conhecimentos relacionados à Biossegurança Saúde Publica
Aperfeiçoar os conhecimentos 
relacionados à Biossegurança Aplicação das melhores práticas de biosegurança

179752 Melhorar habilidade com novas metodologias de pesquisa e prática clínica. Saúde Publica
Saúde pública: epidemiologia, doenças 
crônicas.

Ampliação de conhecimento e novas tecnologias de ensino-
aprendizagem.

167724 Planejamento de processos de trabalho que impactam na saúde coletiva. Saúde Publica
planejamento e avaliação de indicadores 
de saúde coletiva

Melhor atuação na área administrativa que trará maior impacto na 
Área de saúde coletiva e  Melhoria dos indicadores de qualidade da 
instituição e alcance das metas institucionais.
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182370
NÃO SER HABILITADO PARA DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS 
AVANÇADAS EM SAÚDE COLETIVA, COM ÊNFASE EM SAÚDE PÚBLICA Saúde Publica Saúde Pública e especialidades correlatas

DOCENTES CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA SELECIONADO.

183671 Atualização de conhecimentos relativos a formação em Serviço Social e Saúde Saúde Publica Saúde Pública
Socializar o conhecimento de forma a atender os requisitos de 
formação acadêmica do curso

193410
Aprimorar conhecimentos em áreas afins à Medicina Veterinária, visando alcançar 
maior produtividade docente. Saúde Publica

Inspeção de Produtos de Origem Animal
Zoonoses
Higiene Veterinária e Saúde Pública

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

179369
Capacitar os profissionais da enfermagem quanto ao atendimento e manuseio da sala 
de vacina. Saúde Publica

Capacitar os profissionais da enfermagem 
quanto ao atendimento e manuseio da sala 
de vacina.

Possibilita abertura de sala de vacina no Departamento de 
Enfermagem para a comunidade acadêmica, abertura de espaço de 
prática para atividades acadêmicas, atendimento da demanda de 
vacina para o público da UFPI.

179383
Dificuldade na execução das medidas de segurança do paciente e a qualidade em 
serviços de saúde. Saúde Publica

Desenvolver e capacitar os profissionais 
das diversas áreas 
da saúde visando a segurança do paciente 
e a qualidade em 
serviços de saúde.

Difundir conhecimentos sobre segurança do paciente, aprimorar 
cuidados relacionados a segurança e gestão do paciente.

178112 Desenvolvimento de mais ações de promoção de saúde Saúde Publica
Desenvolvimento de mais ações de 
promoção de saúde Desenvolvimento de mais ações de promoção de saúde

187331
Participar de editais de seleção de pesquisadores; limitação no desempenhos de  
atividades administrativas. Saúde Publica

Conhecimento multidisciplinar - investigar 
os determinantes da produção social das 
doenças com o fito de planejar a 
organização dos serviços de saúde.

Otimizar a prática docente; Melhorar a qualidade de vida das 
pessoas; ampliar as publicações científicas.

180954 Boas Práticas em Serviço de Alimentação Incluindo Biossegurança Saúde Publica

Aperfeiçoar os conhecimentos em Boas 
Práticas em Serviço de Alimentação 
incluindo Biossegurança

Aperfeiçoar os conhecimentos em Boas Práticas em Serviço de 
Alimentação incluindo Biossegurança

169250
Ter condições de agir em situações de urgência e emergência no ambiente 
universitário enquanto o atendimento especializado é acionado. Medicina Preventiva Noções básicas de primeiros socorros

Reduzir o risco de mortes ou situações mais graves com 
procedimentos capazes de salvar vidas ou prevenir condições mais 
graves até a chegada de equipe especializada em atendimento 
emergencial.

182361
NÃO SER HABILITADO PARA DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS 
AVANÇADAS EM SAÚDE COLETIVA, COM ÊNFASE EM MEDICINA PREVENTIVA Medicina Preventiva

Medicina Preventiva e especialidades 
correlatas

DOCENTES CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA SELECIONADO.

187241
-Aprimoramento em Urgência/Emergência; Atendimento Pré-Hospitalar, Promoção da 
Saúde/ Tecn. da Informação; desenv. de projetos de pesquisa científica. Medicina Preventiva

- Saúde coletiva - saúde pública; Saúde 
coletiva - medicina preventiva.

-Ampliar o nº de projetos de pesquisa científica; ampliar atividades 
práticas com discentes; maior beneficio social/ comunitário;

184065
Não conseguir desempenhar atuação em áreas de fisioterapia especifica. Não 
conseguir direcionar adequadamente atividades de pesquisa e extensão Fisioterapia e Terapia Ocupacional Acesso à pós-graduação Melhor atuação nas atividades relacionadas a pesquisa e extensão

164477
conhecimentos em saúde e/ou criar experiências em ambientes integradores para 
atualização em técnicas, métodos e instrumentos avaliativos e de tratame Fisioterapia e Terapia Ocupacional

conhecimentos em saúde e/ou criar 
experiências em ambientes integradores 
para atualização em técnicas, métodos e 
instrumentos avaliativos e de tratame

proporcionando melhorias no aprendizado do discente, visando 
expandir e consolidar ensino, pesquisa e extensão.

164488
ser capaz de melhorar o desempenho do docente no ensino, assistência, extensão e 
pesquisa em Fisioterapia Fisioterapia e Terapia Ocupacional

ser capaz de melhorar o desempenho do 
docente no ensino, assistência, extensão e 
pesquisa em Fisioterapia ampliar e consolidar ações extensionistas

164492
cooperações técnicas com outras instituições para ser capaz de aprimorar a 
interdisciplinaridade, conhecimento e troca de experiências Fisioterapia e Terapia Ocupacional

cooperações técnicas com outras 
instituições para ser capaz de aprimorar a 
interdisciplinaridade, conhecimento e troca 
de experiências fortalecer o conhecimento no ensino, pesquisa e extensão

184059
Não consegue desempenhar a atuação esperada em supervisão de campo em 
algumas áreas de fisioterapia por não possuir conhecimento específico. Fisioterapia e Terapia Ocupacional

conhecer conteúdos específicos em 
fisioterapia

Maior desempenho na efetuação da supervisão de estágio de campo
Melhorar qualidade de ensino
Melhorar a qualidade do tratamento dos pacientes
Permitir o ensino de assuntos específicos por área de estágio
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193364
Desenvolvimento de habilidades de ensino na área de Física para os alunos do 
Ensino Médio. Física Geral

Ensino de Física; pesquisa direcionada 
para o desenvolvimento de técnicas e 
procedimentos metodológicos que visam 
um melhor ensino-aprendizagem.

Ganhos no aprendizado dos alunos, assim como, uma melhor 
capacitação técnica do docente para desenvolvimento de outras 
atividades administrativas inerentes à área de atuação docente.

198913

Colaborar de maneira ativa com a construção do conhecimento devido a falta de 
incentivo na pesquisa científica.

| Melhoria dos indicadores de produção intelectual. Ciência do Solo
Física do solo Manejo e conservação do 
solo e Fertilidade do solo

Impulso na carreira científica através de publicação de livros, artigos 
científicos e apresentação em eventos, de forma a colaborar de 
maneira ativa com a construção do conhecimento, utilizando como 
ferramenta a pesquisa científica. | Melhor desempenho do 
professor/pesquisador atraves de melhorias no curriculo advinda do 
maior engajamento na pesquisa científica.

154360 Novos protocolos e manuseio de equipamentos avançados Ciência do Solo Química do solo, análise laboratorial.
Novas metodologias, mais avançadas e eficazes em analises 
laboratoriais.

173572
Melhorar no atendimento das demandas na fazenda do colégio técnico de Floriano, 
especialmente no acompanhamento dos trabalhos de pesquisa. Fitotecnia Produção vegetal

Melhoria do processo de ensino-aprendizagem dos alunos e 
qualidade nos trabalhos de pesquisa realizados.

189837 Desenvolvimento na Área de Enxertia. Fitotecnia

Agronomia - fitotecnia
Atividades práticas de produção de plantas 
por enxertia.

Melhoria do rendimento técnico no processo de ensino-aprendizagem 
(prática técnico-agronômica).

172799 Melhorar indicadores de produção intelectual. Fitotecnia

Fitossanidade
Fitopatologia
Fisiologia de plantas cultivadas

Melhor desempenho do professor/pesquisador através de melhorias 
no currículo advinda do engajamento na pesquisa.

173262 Projetar, manter e gerenciar áreas verdes. Floricultura, Parques e Jardins
Curso de Gestão de Jardinagem e 
Paisagismo

O desenvolvimento de aptidão paisagística nos servidores envolvidos, 
possibilitando um melhor planejamento e aproveitamento de áreas 
verdes com intuito de criar espaços de convívio através da integração 
da natureza com a arquitetura do Campus.

168955
Desenvolver ações para contribuição no conhecimento científico/cultural da população 
em geral, por meio de projetos de extensão. Extensão Rural Projetos de extensão

Contribuir no conhecimento científico, técnico e cultural da população 
em geral.

155179 Inovar e atualizar Silvicultura Silvicultura. Excelência na pesquisa e docência universitária.

155161 Automatizar tarefas de análise de grande volume de dados espaciais. Manejo Florestal

Análise e Ciência de Dados/Probabilidade 
e Estatística Aplicadas Recorte de 
interesse/Inteligência artificial/Machine 
learning em dados espaciais. Excelência na pesquisa e docência universitária.

155169 Temas de ponta em engenharia florestal. Manejo Florestal Temas atuais de manejo florestal. Excelência na pesquisa e docência universitária.

155173
Utilização de ferramentas modernas para avaliação do uso sustentável de recursos 
florestais. Manejo Florestal

Modelagens estatísticas utilizando 
softwares amplamente utilizados no 
exterior, porém ainda pouco empregados 
no Brasil. Excelência na pesquisa e docência universitária.

155747
Aprimorar e fortalecer grupos de pesquisa na área de genética e melhoramento 
animal

Genética e Melhoramento dos 
Animais Domésticos

Liberação para cursar um Programa de 
Pós-doutorado em Metodologia e Técnicas 
da Computação

O pós-doutorado irá trazer fortalecimento das ações de pesquisas, 
inserção nacional e internacional da IFES

194622
Conhecimentos e/ou aprimoramento de técnicas e ferramentas voltadas ao ensino, e 
à aprendizagem de tecnologias com conhecimentos da Física Quântica.

Física das Partículas Elementares 
e Campos

Aprendidos ou aprimorados os tópicos: 
coerência e perda de coerência de 
sistemas quânticos, informação, 
computação, sensoriamento, metrologia 
quântica

Entre os principais resultados podemos destacar o aumento da rede 
de colaboradores, o aumento da competitividade, uma maior inserção 
nacional e internacional, o intercambio de alunos e professores, etc.

194910 Recentes desenvolvimentos em Teoria de Campos
Física das Partículas Elementares 
e Campos

Precisam ser aprendidos ou aprimorados 
em sistemas quânticos, informação 
quântica, computação quântica e Teoria 
quântica de Campos

Propiciará um melhor planejamento e desenvolvimento de pesquisas 
e na formação de recursos humanos em diferentes níveis e 
internacionalização da UFPI, como consequência uma melhor 
produtividade acadêmica
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194741
Conhecimentos e aprimoramento de técnicas e ferramentas voltadas ao ensino, e à 
aprendizagem de tecnologias que usam conhecimentos da Física Quântica.

Física das Partículas Elementares 
e Campos

Aprender e/ou aprimorados nos tópicos: 
coerência e perda de coerência de 
sistemas quânticos, informação, 
computação, sensoriamento e metrologia 
quânti

Entre os principais resultados podemos destacar o aumento da rede 
de colaboradores, o aumento da competitividade, uma maior inserção 
nacional e internacional, o intercambio de alunos e professores, etc.

192773 Melhorar indicadores de produção intelectual  e desempenho docente Clínica e Cirurgia Animal
Aperfeiçoamento em Anestesiologia 
Veterinária

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

173146 ANESTESIA REGIONAL AVANÇADA; VENTILAÇÃO MECÂNICA Clínica e Cirurgia Animal ANESTESIOLOGIA

DIMINUIR OS RISCOS INERENTES A ANESTESIA DOS 
PACIENTES SUBMETIDOS A CIRURGIAS NO HVU, DIMINUINDO 
O RISCO DE MORTALIDADE TRANSCIRÚRGICA BEM COMO 
MELHORANDO OS RESULTADOS PÓS CIRÚRGICOS, 
PROPORCIONANDO O AUMENTO NA ROTINA DE 
ATENDIMENTOS DO HOSPITAL.

193384 Melhorar indicadores de produção intelectual  e desempenho docente Clínica e Cirurgia Animal
Doutorado na área de Diagnóstico por 
Imagem

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

175555
ATUALIZAÇÃO SOBRE AS PERSPECTIVAS ATUAIS  EM DOENÇAS DE CÃES E 
GATOS Clínica e Cirurgia Animal CLINICA MÉDICA DE CÃES E GATOS

OTIMIZAR E AMPLIAR CONDUTAS RELACIONADAS A MEDICINA 
VETERINÁRIA PREVENTIVA E SAÚDE PUBLICA REALIZADAS NO 
HVU.

166634 Protocolos de anestesia e analgesia, Técnicas de cirurgia e Clínica de animais Clínica e Cirurgia Animal

Praticar clínica, cirurgia e analgesia animal 
em acordo com as técnicas e legislação 
mais atual.

Aplicação de técnicas seguras e eficazes, com resultados positivos 
para a organização.

193388
Melhorar a produção intelectual  e desempenho docente em áreas relacionadas à 
Medicina Veterinária e capacitação de professores Medicina Veterinária Preventiva

Aperfeiçoamento em Medicina Veterinária 
e áreas afins

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

165059 Criação e manutenção de animais de laboratórios Medicina Veterinária Preventiva
Patologia Animal; Nutrição; 
Comportamento e Reprodução.

Criação e manutenção de animais de laboratórios com 100% de 
soluções inovadoras para problemas detectados em 2023.

193393
Melhorar a produção intelectual  e desempenho docente em áreas relacionadas à 
Medicina Veterinária e capacitação de professores Patologia Animal

Aperfeiçoamento em Medicina Veterinária 
e áreas afins

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

174019

LEITURA E CONFECÇÃO DE LAUDOS DE CITOLOGIA. CONHECER OS TIPOS, 
COMPONENTES E ESTRUTURA CELULAR; CONHECER TÉCNICAS DE 
PREPARAÇÃO DE LAMINAS. Patologia Animal

ANÁLISES CLINICAS VETERINÁRIAS: 
HEMOGRAMA, URINÁLISE, 
BIOQUÍMICA, ANALISE DE LÍQUIDOS 
CAVITÁRIOS(ENTRE OUTROS)

AMPLIAR A LISTA DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS 
NO HOSPITAL VETERINÁRIO.

193413
Melhorar indicadores de produção intelectual  e desempenho docente em áreas 
relacionadas à Medicina Veterinária. Reprodução Animal

Ginecologia Veterinária
Obstetrícia Veterinária
Andrologia Veterinária
Fisiologia da Reprodução

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

179364
maior apropriação das novas tecnologias aplicáveis no processo ensino-
aprendizagem; gestão de tempo e de projetos. Ciência de Alimentos Alimentos e estudos experimentais.

formação com maior qualidade, que refletirá na maior produção 
acadêmica e projetos de pesquisa; obtenção de recursos para 
desenvolvimento de pesquisas; impactar positivamente na inserção 
de egressos no mercado de trabalho e/ou pós-graduações.

198959

Aprimorar conhecimento sobre direito para melhorar a prestação dos serviços e 
alcançar os objetivos institucionais.| Aprimorar conhecimento sobre direito para 
melhorar a prestação dos serviços e alcançar os objetivos institucionais.| Domínio 
sobre legislação aplicada à gestão de pessoas com ênfase em visão estratégica Direito Público

Direito Constitucional, Administrativo, 
Estado e Justiça

Aprimoramento das rotinas administrativas| Aprimoramento das 
rotinas administrativas| Possibilidade de criar soluções para 
problemas estratégicos dentro da SRH

172111
Suprir deficiências nas áreas: Direito Público; Administração Educacional objetivando 
melhorar a fluidez das atividades desenvolvidas. Direito Público Direito Público

Maior fluidez das atividades desenvolvidas, associada a criatividade, 
gerenciamento digital, gestão da qualidade, inovação, melhoria 
contínua de processos e planejamento de ações, necessários a todos 
os servidores dessa Diretoria.

171203
A percepção e necessidade de maior capacitação profissional a nível de mestrado e 
doutorado, pela lide interna no campo da educação superior. Direito Público Estratégia, Projetos e Processos

A capacitação do corpo de servidores além de cumprir com as 
necessidades institucionais, indica a melhor prestação do serviço 
público ao contribuinte, por isso a necessária manutenção e incentivo 
de tal ação.

Page 6



PDP 2023

177098
Não ser Doutor dificulta o acesso a funções mais especializadas na área, bem como, 
o acesso a editais de fomento e publicações científicas Direito Público

Inserção em Programa de Pós-Graduação 
em nível de Doutorado na área de Direito.

Ampliação das pesquisas científicas e das atividades de extensão; 
capacitação de outros servidores através da aplicação de novas 
tecnologias.

175317
Aprimorar a prestação dos serviços, assim como elaboração de projetos em 
conformidade com a legislação voltada ao setor público. Direito Público Direito Público

Se bem utilizados, os instrumentos de capacitação e os institutos 
previstos em lei irão contribuir, por meio da realização dos cursos e 
treinamentos, para que a organização alcance o seu objetivo e preste 
um serviço de qualidade à sociedade.

193363
Pós graduação stricto sensu em nível de pós doutorado em administração de 
empresas Administração de Empresas

Políticas públicas, sociedade e trabalho e 
sociedade e organizações

Aumento das publicações e participações em eventos acadêmicos de 
modo a melhorar o conceito avaliativo do curso.

168066
Socializar o conhecimento de forma a atender os requisitos de formação acadêmica 
do curso com base nas diretrizes curriculares em vigência. Administração de Empresas Administração Pública;

Socializar o conhecimento de forma a atender os requisitos de 
formação acadêmica do curso com base nas diretrizes curriculares 
em vigência

167837 Expertise em marketing digital para utilizar métodos e técnicas inovadoras. Administração de Empresas Marketing Digital
aplicação desse conhecimento em atividades de extensão, visando 
expandir e consolidar pesquisas.

182953 A falta de doutorado impede a pesquisa, progressão e orientação. Administração de Empresas
Contribuir para melhor desenvolvimento da 
equipe.

Melhoria no desempenho do cargo e da função, expansão das 
atividades da organização.

198848

Produção de artigos científicos para ser capaz de utilizar métodos, técnicas para 
desenvolvimento de pesquisas.| Criar conteúdos de prospecção de cenários e as 
Teoria de Stakeholders e da Firma, Governança corporativa aliado à 
sustentabilidade.| Conhecimento de aplicação da prática da gestão estratégica para 
formular estratégias competitivas e sustentáveis que conduzam ao êxito 
organizacional. Administração de Empresas Gestão Estratégica e Finanças

Aplicar esse conhecimento em extensão, visando expandir e 
consolidar pesquisas.| Melhorar a atuação  docente em sala de aula, 
uma vez que o mesmo será repassado de modo direto e transversal 
em disciplinas afins, como o objetivo de enfatizar a integração do 
conhecimento de forma interdisciplinar.| Criar conteúdo no intuito de 
melhorar a atuação do docente em sala de aula, uma vez que esse 
conteúdo será repassado de modo direto e transversal em disciplinas 
afins e possibilitar a integração de conhecimento através da 
interdisciplinaridade.

169733
Tenho dificuldades com algumas respostas às demandas judiciais referente aos 
estudantes cotistas.

Administração de Setores 
Específicos

Políticas Públicas ; Recorte de interesse: 
Gestão e avaliação de políticas públicas 
para acesso à Universidade: SISU, Lei de 
Cotas, etc.

Fortalecimento e aprimoramento da gestão de política de ação 
afirmativa para acesso aos cursos de graduação.

164151 comunicação interna entre os setores
Administração de Setores 
Específicos Procedimento operacional padrão(POP)

Prover a socialização e nivelamento dos conhecimentos,  de novas 
estratégias e forma  de comunicação com vistas ao atendimento das 
necessidades institucionais.

182887 melhorar gestão no serviço administrativo
Administração de Setores 
Específicos melhoria na administração hospitalar Agilidade e acerto na execução da parte administrativa do HVU

171906
Treinamentos e aperfeiçoamentos específicos (contratos e convênios, arquivamento, 
manejo de softwares, gestão de conflitos)

Administração de Setores 
Específicos

Administração de Contratos e Convênios 
de estágios

Melhores resultados, otimização de processos de trabalho e gestão 
de conflitos organizacionais.

179601
Compreender algumas resoluções da instituição, necessitando de auxílio dos demais 
colegas para compreensão.

Administração de Setores 
Específicos

Compreensão melhor das resoluções 
instituídas na UFPI. Oportunidade de aprendizado.

149913
Pouco conhecimento e compreensão sobre aspectos administrativos exigidos no 
cotidiano do setor.

Administração de Setores 
Específicos Estratégias, projetos e processos.

Melhoria no alcance e quantidade do serviço ofertado à comunidade 
garantindo seu status de referência dentro da instituição e fora dela.

150185
Pouca informação e comunicação acerca de outros serviços semelhantes em outras 
universidades.

Administração de Setores 
Específicos Comunicação institucional

Ampliação no modo de resolver problemas e atender às demandas do 
serviço.

180653 Atividades/funções inerentes ao cargo
Administração de Setores 
Específicos

Expandir conhecimento teórico/prático com 
ações de gestão, promovendo melhoria 
nos resultados. Assegurar gestão ética e efetiva.

178094 Não possuir qualificação stricto sensu na Área de Administração Pública.
Administração de Setores 
Específicos ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Atuar com excelência na gestão administrativa e contribuir para 
elaboração e execução do planejamento estratégico institucional.

198859
Conhecer sistema de gestão e administração pública.| NÃO SER HABILITADO PARA 
DESENVOLVER ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO SETOR

Administração de Setores 
Específicos Sistemas de Gestão Administrativa

Melhora na qualidade do serviço prestado.| TÉCNICO-
ADMINISTRATIVOS CAPACITADOS PARA DESENVOLVER 
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO E GESTÃO DOS PROCESSOS 
ADMINISTRATIVOS.

183758
Aprimorar a otimização do atendimento das várias demandas administrativas e/ou 
burocráticas com prazos curtos estabelecidos

Administração de Setores 
Específicos Secretaria Melhora nos serviços prestados à comunidade acadêmica
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198867
Melhorar no atendimento das demandas em tempo hábil, através de 
treinamentos/cursos/qualificação na área de administração/gestão pública.

Administração de Setores 
Específicos Administração no setor público

Aplicar as habilidades para contribuir com o desenvolvimento da 
instituição.

179164

GERENCIAMENTO DE FROTA DE VEÍCULOS; FAZER CRONOGRAMAS DE 
MANUTENÇÕES; QUANDO RENOVAR FROTA; LEGISLAÇÃO APLICADA AO 
SETOR.

Administração de Setores 
Específicos

GERENCIAMENTO DE FROTA DE 
VEÍCULOS.

UMA FROTA DE VEÍCULOS SEGUROS, COM MANUTENÇÕES EM 
DIA; MOTORISTAS HABILITADOS E TREINADOS; VEÍCULOS 
DISPONÍVEIS PARA USO SEMPRE QUE PRECISO; FROTA 
RENOVADA(SEMPRE QUE POSSÍVEL E NECESSÁRIO); 
AUMENTO DA VIDA ÚTIL DOS VEÍCULOS.

166640 Gestão de biotérios
Administração de Setores 
Específicos

Gerir um ecossistema específico, no caso 
biotério, que necessita de conhecimentos 
de biologia de animais específicos, 
administração, gestão de pessoas Gestão eficaz de Biotério.

166643
Sobrecarga de trabalho em função do recente desmembramento da instituição de 
origem.

Administração de Setores 
Específicos Estratégias, projetos e processos.

Consolidação dos processos de gestão do setor para a completa 
autonomia em relação à tutora.

160265
Não dispomos de uma equipe docente multidisciplinar para atender as diversas 
especialidades da área contábil. Ciências Contábeis

A Contabilidade é uma ciência 
Multidisciplinar e a equipe de docentes 
deve atender a esta característica da 
ciência. Atender as diversas necessidades dos usuários da Contabilidade

168877
Adquirir conhecimentos em Ciências Contábeis na área de orçamento e utilização de 
recursos públicos. Ciências Contábeis

Orçamento e utilização de recursos 
públicos.

Melhoria no atendimento de demandas da unidade no que diz 
respeito ao planejamento, gestão de recursos públicos, dentre outros.

206555

DESENVOLVER UMA MELHOR GESTÃO PATRIMONIAL, COMO FAZER PARA 
CONTROLAR, GERENCIAR E DESFAZER O PATRIMÔNIO MÓVEL E IMÓVEL DA 
UFPI/CSHNB. Ciências Contábeis PATRIMÔNIO PÚBLICO

SERVIDORES 100% CAPACITADOS PARA GERIR O PATRIMÔNIO 
MÓVEL E IMÓVEL DA INSTITUIÇÃO. 

189201

DOMÍNIO DE ESTRATÉGIAS PARA O ATENDIMENTO DO PÚBLICO-ALVO DE 
TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNOS DO ESPECTRO DO 
AUTISMO Atendimento ao Público

PÚBLICO-ALVO DE TRANSTORNOS DO 
DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNOS 
DO ESPECTRO DO AUTISMO.

ATENDER COM EFICIÊNCIA O PÚBLICO-ALVO DE 
TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO E TRANSTORNOS DO 
ESPECTRO DO AUTISMO, ORIENTANDO E ADOTANDO AS 
ESTRATÉGIAS ADEQUADAS PARA CADA GRUPO.

183065 Monitorar índices de satisfação de atendimento ao público. Atendimento ao Público Administração Pública Otimização do atendimento ao público.

172094
Suprir deficiências nas áreas: Administração Pública - (Atendimento ao Público) 
objetivando melhorar a fluidez das atividades desenvolvidas. Atendimento ao Público Atendimento ao Público

Maior fluidez das atividades desenvolvidas, associada a criatividade, 
gerenciamento digital, gestão da qualidade, inovação, melhoria 
contínua de processos e planejamento de ações, necessários a todos  
servidores dessa Diretoria.

178506
Aprimorar o atendimento ao público e desenvolver um canal de comunicação com os 
usuários. Atendimento ao Público Atendimento ao público.

Melhorar relação com o usuário, tornar a experiência de usar a 
biblioteca a mais agradável possível.

181460 Aprimorar o conhecimento acerca das questões étnico-racial e relações de gênero Atendimento ao Público

Aprimorar o conhecimento acerca das 
questões étnico-racial e relações de 
gênero

Aprimorar o conhecimento acerca das questões étnico-racial e 
relações de gênero

183791
Acompanhamento/abordagem de forma efetiva da comunidade acadêmica (discentes, 
docentes e servidores) no processo pós suicídio. Atendimento ao Público Acompanhamento acadêmico pós suicídio

Proporcionar a adoção de medidas eficientes no acompanhamento da 
comunidade após o contexto de suicídio.

198898
Necessidade de técnicas que possibilitem uma comunicação mais clara e assertiva.| 
Comunicação não violenta Atendimento ao Público

Métodos e técnicas de comunicação e 
atendimento ao público.

Melhoria da qualidade e a eficiência no atendimento ao público. | 
Comunicação não violenta

173060 Conhecimentos relacionados a física da matéria condensada. Física da Matéria Condensada
Fundamentos de mecânica quântica e 
efeitos quânticos em espaços curvos.

Maiores conhecimentos em 2023 e anos posteriores relacionados a 
física da matéria condensada e soluções de problemas  no ensino, 
pesquisa e extensão com base nos fundamentos de mecânica 
quântica e efeitos quânticos em espaços curvos.

195125
Atuação em parceria com pesquisadores do exterior, incluindo uso de novas técnicas 
em Física, Biofísica e Físico-química. Física da Matéria Condensada

Necessidade de atualização e 
aprimoramento do conhecimento através 
de Cursos e Pós-doutorado nas áreas de 
Física, Biofísica e Físico-química.

Aprimorar e fortalecer grupos de pesquisa nos conhecimentos 
relacionados a Física da matéria condensada.
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194358
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento através de Cursos e 
Pós-doutorado nas áreas de Cerâmicas e Processamento de Polímeros. Física da Matéria Condensada

Materiais não metálicos: Cerâmicas 
Avançadas, Cerâmicas Convencionais, 
Polímeros e Compósitos Poliméricos.

Propiciará um melhor planejamento e desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão, e como consequência uma melhor desempenho 
acadêmica. Além de desenvolver novas metodologias ativas no 
ensino teórico e prático.

206546

Existe uma carência de docentes com pós graduação em ensino de Física. | 
Aprimorar e fortalecer grupos de pesquisa nos Conhecimentos relacionados a Física 
da matéria condensada. | Aprofundar o conhecimento de Física computacional, 
Materiais poliméricos, Micro e nano estrururas inorgânicas, Materiais carbonosos, 
Materiais orgânic| Conhecimentos e aprimoramento de técnicas e ferramentas 
voltadas ao desenvolvimento do ensino, pesquisa e extensão em magnetismo e 
materiais magnético Física da Matéria Condensada

Desenvolvimento de novos materiais e 
linhas de pesquisas em nanomateriais, na 
formação de recursos humanos e 
internacionalização da UFPI

Espera-se um aumento na qualidade da produção científica e de 
recursos humanos na área de Ensino de Física.| Desenvolvimento de 
novas teorias, novos materiais e linhas de pesquisas, propiciando 
publicações de artigos científicos em periódicos internacionais 
indexados.| Entre os principais resultados podemos destacar o 
aumento da rede de colaboradores, o aumento da competitividade, 
uma maior inserção nacional e internacional, o intercambio de alunos 
e professores, etc. 

182272
Postura em sala de aulaemrespeito às diferenças inerentes aos discentes;Proibição 
de comportamentos que levem a um entendimento deassédio sexual/moral Ética no Setor Público

Postura adequada em sala de aula. 
Respeito aos discentes.

Melhor ambiente em sala de aula. Benefícios no relacionamento 
docente/discente.

178798 OPERACIONALIZAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS
Avaliação de Desempenho (Setor 
Público)

TABULAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE 
DADOS

SABER USAR FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ADEQUADAS DE 
ACORDO COM A NECESSIDADE DE 90% DOS TRABALHOS 
EXECUTADOS.

164484
gestão e educação para ser capaz de aprimorar os indicadores do curso de 
Fisioterapia por meio de ações pedagógicas e administrativas

Avaliação de Desempenho (Setor 
Público)

gestão e educação para ser capaz de 
aprimorar os indicadores do curso de 
Fisioterapia por meio de ações 
pedagógicas e administrativas fortalecer as políticas de acesso, permanência e sucesso no curso

182303 Fiscalização acerca de contratos de insumos e mão de obra. Contrato de Gestão Fiscalização de Contratos Administrativos

Otimização dos recursos dispendidos, celeridade na execução dos 
projetos, qualidade na prestação dos serviços, segurança acerca das 
execuções, previsibilidade no processo de tomada de decisões.

168929
Aprimorar competências em gestão pública, planejamento, desenvolvimento pessoal, 
gestão da informação e do conhecimento. Contrato de Gestão Administração pública e planejamento.

Melhoria no atendimento de demandas da unidade no que diz 
respeito ao planejamento, gestão de recursos públicos, dentre outros.

166648 Gestão e fiscalização de contratos Contrato de Gestão

Gerir e fiscalizar contratos de serviços ou 
produtos do setor público para com o setor 
privado.

Gestão eficaz de fiscalização e processos de contrato de fiscalização 
de serviços.

189182 FISCALIZAR CONTRATOS PÚBLICOS NO ÂMBITO DO EXECUTIVO FEDERAL. Contrato de Gestão FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS.

ACOMPANHAR DE FORMA EFICIENTE OS CONTRATOS 
CELEBRADOS PELO PODER PÚBLICO, IDENTIFICANDO OS 
PROBLEMAS QUE POSSAM GERAR ÔNUS/PREJUÍZO A 
ADMINISTRAÇÃO PELO DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO 
FIRMADO.

165942
Dificuldades em entregar muitas tarefas em curto espaço de tempo a partir dos 
recursos disponíveis. Produtividade

Como ser produtivo no ambiente de 
trabalho.

Assimilado esse conhecimento espera-se ter mais fluidez e 
otimização dos processos de trabalho.

164447
Produção científica e parcerias institucionais nacionais e internacionais inferiores ao 
esperado Produtividade

Produtividade científica e parcerias 
institucionais públicas e privadas

melhorar a produção científica, aumentando a possibilidade de 
parcerias nacionais e internacionais nos projetos de ensino, pesquisa 
e extensão, visando expandir e consolidar pesquisas e extensão

180718 Gestão do tempo aplicado à vida profissional Produtividade
Melhoria na gestão do tempo aplicado à 
vida profissional Melhoria na gestão do tempo aplicado à vida profissional

205087

Desenvolver novos projetos de pesquisa, tecnologia e inovação, por meio de novas 
metodologias, técnicas, novos materiais para Aprovação de projetos.| Aprofundar as 
análises das plantas e materiais utilizados nos experimentos, utilizando novas 
ferramentas, por meio de capacitação profissional Química Orgânica

Desenvolvimento de novos materiais e 
linhas de pesquisas

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e alcance 
das metas institucionais.| Melhoria no atendimento aos discentes, 
desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para 
melhoria dos índices de qualidade dos cursos de graduação e pós-
graduação e alcance das metas institucionais.
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159111

AS NORMAS E LEGISLAÇÕES MUDAM CONSTANTEMENTE E O SERVIDOR 
PRECISA ESTAR PREPARADO PARA ATENDE-LAS COM EFICIÊNCIA, DENTRO 
DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. Química Orgânica GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SETOR PÚBLICO, EDUCAÇÃO, 
ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO

158947
Desenvolver conhecimento sobre tecnologias ativas para melhorar desempenho no 
ensino, pesquisa e extensão Química Orgânica

metodologias ativas no ensino teórico e 
prático

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade do curso e alcance das metas institucionais.

168159 GERENCIAMENTO DE TEMPO Auditoria AUDITORIA ÁGIL VALOR AGREGADO À GESTÃO

184080
Realizar a limpeza de materiais infectantes do Setor de fisioterapia cardiopulmonar e 
do Setor de fisioterapia de saúde do homem e da mulher Concessão de Serviços Públicos biossegurança

Limpeza adequada dos materiais dos setores de fisioterapia 
cardiopulmonar e setor de fisioterapia em saúde do homem e da 
mulher, o que levará a maior segurança em saúde e prevenindo 
adoecimento por contaminação de materiais por agentes infectantes.

182982 Desenvolver atividades em processos de licitação e fiscalização de contratos. Concessão de Serviços Públicos
Participação em comissões de licitação 
públicas e fiscalização de contrato.

Possibilidade de formação de equipes de licitação e fiscalização mais 
qualificadas.

167203
AMPLIAR E DESENVOLVER PARCERIAS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E 
PRIVADAS PARA FORTALECER AS AÇÕES DO CURSO Parcerias no Setor Público

EXECUÇÃO MAIS PRODUTIVA DAS 
ATIVIDADES DO CURSO MELHORAMENTO DA PRODUTIVIDADE DE AÇÕES DO CURSO

182797 Parceria com indústria e outros setores privados Parcerias Público-Privadas Transformação digital, automação Visibilidade aumentada; avanços orçamentais; independência

181290
Conhecer as possibilidades, no âmbito legal da IES, de captação de parcerias com o 
setor privado para financiamento de projetos de pesquisa/extensão. Parcerias Público-Privadas

Administração Pública: Parcerias Público- 
Privadas.

Viabilização de desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão 
que interessam à Instituição e fomentam o setor privado com 
informações e inovações tecnológicas.

162001

(1) REDAÇÃO OFICIAL DE: CONVÊNIOS, TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, 
PROPRIEDADE INTELECTUAL, ACORDOS, PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS, 
PERDENDO A OPORTUNIDADE Parcerias Público-Privadas

Entender conhecimentos em parcerias no 
setor público para ser capaz de assessorar 
a diretoria na formalização de acordos de 
cooperação técnica

Documentos oficiais corretos sem risco de infringir legalmente as 
parcerias.

182552
A ausência de uma qualificação aperfeiçoada limita o servidor em relação às 
atividades de gestão dos recursos públicos. Gestor Público GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS

Trará melhor gestão dos recursos públicos, melhor atendimento às 
demandas do CAFS, proporcionará conhecimento e a possibilidade 
de difusão entre os colaboradores do ambiente organizacional, além 
de atingir as finalidades de resultados.

193306
Aperfeiçoamento em TI, análise de dados. Capacitação técnica para uso sistemas 
Sigaa. Administração e gestão pública. Gestor Público

Gestão pública; - administração pública; -  
análise de dados; - gestão de dados;

Construção de um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao 
trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, 
incentivador e empoderador

185135

- Acompanhamento de concessão de Auxílio Estudantis;
- Operacionalização dos bens patrimoniais, processos de Compras Públicas, Diárias e 
Passagens. Gestor Público

- Lidar com orçamento e finanças com 
relação a trato de auxílios estudantis;
- Logística, Compras Públicas, Finanças, 
Gestão de Riscos, Terceirização.

- Melhor tempo de resposta aos usuários dos serviços prestados pela 
Instituição;
- Melhor gestão do patrimônio/ bens/ serviços para a manutenção da 
Unidade; Segurança dos Contratos; Domínio da Gestão Financeira e 
da Concessão de Diárias e Passagens.

182578
Ampliar o conhecimento sobre gestão pública, através de capacitação e qualificação a 
nível de Mestrado. Gestor Público

Atendimento ao público; gestão de 
pessoas; inovação, liderança; estratégia, 
processos e projetos.

Promoverá o desenvolvimento profissional e aprimorar a estrutura 
administrativa, o fluxo processual, visando maior segurança, agilidade 
e transparência.

192864
4- Desenvolver habilidades no âmbito da administração pública, que os capacite a 
assumir cargos e funções administrativas  âmbito da IES. Gestor Público

Curso de formação na área de  gestão 
publica, afim de desenvolver as 
habilidades necessárias, ao exercício de 
gestor quando necessário.

Otimização da carga horária docente, pois o tempo utilizado para 
analisar e executar demanda de teor administrativo será reduzido, 
permitindo, assim, a aplicação dessas horas em outras atribuições no 
âmbito do ensino, pesquisa e extensão.

193160
Processos relacionados à gestão do setor: tomada decisão, resolução conflitos, 
economicidade, gestão patrimônio, atualizar e inovar prestação serviços Gestor Público Inovação e resultados

Aumento na qualidade e diversificação dos serviços prestados ao 
público, gerando aumento de satisfação deste e contribuindo para o 
crescimento da Instituição e para melhores avaliações desta junto aos 
órgãos competentes.

150671
APERFEIÇOAMENTO EM TI, ANÁLISE DE DADOS. CAPACITAÇÃO TÉCNICA 
PARA USO SISTEMAS SIG. ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO PÚBLICA. Gestor Público

- GESTÃO PÚBLICA;
- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA;
- CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO;
- ANÁLISE DE DADOS; 
- GESTÃO DE DADOS;

Utilizar dados e vidências que aumentem a precisão e viabilidade das 
soluções na tomada de decisões mais assertivas, assim como 
construir cenários e traçar diretrizes estratégicas para alcance de 
resultados.
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193179
Aprofundar habilidades e competências em gestão pública, ambiental, jurídica, 
patrimonial, sustentabilidade e resolução de conflitos etc Gestor Público Inovação e Resultados;

Engajamento e desenvolvimento profissional com foco na inovação e 
resultados que contribuam efetivamente na eficiência e na eficácia do 
serviço público na área da gestão universitária administrativa e 
jurídica.

171175 Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento através de mestrado. Gestor Público Administração Pública
Contribuir para o desenvolvimento da Instituição, com aumento da 
eficiência e melhoria no atendimento ao público.

170688
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento por meio de 
qualificação a nível de mestrado para melhoria do atendimento prestado. Gestor Público Administração Pública

Contribuirá para o desenvolvimento da Instituição, maior eficiência e 
melhoria no atendimento ao usuário.

180675 Capacidade de acompanhar as transformações digitais no serviço público. Gestor Público

No âmbito digital: novas tecnologias, 
processos, conceitos e práticas a serem 
aplicadas dentro do serviço público.

Facilitar a sugestão, entendimento e praticas de processos e 
conceitos de tecnologias digitais aplicadas no contexto do serviço 
público, assim aprimorar o atendimento as demandas da 
Coordenação de Enfermagem - CSHNB bem como desta IES como 
um todo.

180677 Atividades/funções inerentes ao cargo Gestor Público
Realizar atividades de redação, elaboração 
de comunicações e normativos oficiais. Fortalecer mecanismos de governança.

153093 Capacitação Profissional Química Inorgânica QUIMICA DE MATERIAS
Melhoria de ensino, pesquisa e extensão para a comunidade 
acadêmica.

159031
Desenvolver novos projetos de pesquisa, tecnologia e inovação, por meio de novas 
metodologias, técnicas, novos materiais para Aprovação de projetos. Química Inorgânica

Desenvolvimento de novos materiais e 
linhas de pesquisas

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e alcance 
das metas institucionais.

159174
Aprofundar as análises das plantas e materiais utilizados nos experimentos, utilizando 
novas ferramentas, por meio de capacitação profissional Química Inorgânica

para aumento do número de publicações e 
na formação de recursos humanos em 
diferentes níveis e internacionalização da 
UFPI

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e alcance 
das metas institucionais.

158943
Desenvolver conhecimento sobre tecnologias ativas para melhorar desempenho no 
ensino, pesquisa e extensão Química Inorgânica

metodologias ativas no ensino teórico e 
prático

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade do curso e alcance das metas institucionais.

159219

AS NORMAS E LEGISLAÇÕES MUDAM CONSTANTEMENTE E O SERVIDOR 
PRECISA ESTAR PREPARADO PARA ATENDE-LAS COM EFICIÊNCIA, DENTRO 
DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. Química Inorgânica GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SETOR PÚBLICO, EDUCAÇÃO, 
ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO

164198 O desenvolvimento de habilidades de liderança dentro do ambiente organizacional. Liderança

Competências relacionadas ao trabalho 
em equipe que visem preparar o líder para 
gerenciar pessoas.

Melhor condução da equipe nas suas tarefas, visando a melhoria da 
qualidade do serviço público prestado no setor.

178618 Dificuldades em negociar e coordenar interesses, bem como mobilizar equipes. Liderança

Liderança: negociação e coordenação de 
interesses; mobilização de pessoas e 
equipes.

Melhor rendimento nas tomadas de decisões, o que otimizará o 
trabalho para alcance das metas estabelecidas pela instituição.

181725 Aprimorar e desenvolver habilidades para liderança de equipes. Liderança

Liderança, mindset digital, Management 
3.0, gestão de equipe e conflitos e áreas 
correlatas.

Ter profissionais capacitados para assumir cargos de chefia e liderar 
equipes.

180467 Liderar na instituição Liderança Desenvolver líderes na instituição Gestores e líderes na instituição com competência técnica

157498
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
GESTÃO PÚBLICA. Função Pública GESTÃO PÚBLICA

PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
AMPLIARÁ A QUALIDADE NO ATENDIMENTO AO PÚBLICO.

178918 Exercer, de maneira avançada, a prática administrativa para melhoria da gestão. Função Pública
Prática administrativa para melhoria da 
gestão.

Contribuir para aumentar a produtividade e efetividade da instituição 
através da adoção de  recursos, modelos e metodologias que sirvam 
para a melhoria da gestão.

205047

Adquirir e aprimorar o conhecimentos sobre gestão pública e políticas  através de 
cursos de capacitação e pós-graduação.| ADQUIRIR E APRIMORAR O 
CONHECIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA  E POLÍTICAS PÚBLICAS ATRAVÉS DE 
CAPACITAÇÕES E PÓS-GRADUAÇÕES Função Pública Gestão e Políticas públicas

Aplicar na prática o conhecimento em Gestão Pública e Políticas 
Públicas viabilizando a melhoria e funcionalidade do setor público.| 
APLICAR NA PRÁTICA O CONHECIMENTO EM GESTÃO PÚBLICA  
E POLÍTICAS PÚBLICAS VIABILIZANDO A MELHORIA E 
FUNCIONALIDADE DA COISA PÚBLICA.
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181317 Trabalhar em equipe
Relações de Trabalho no Setor 
Público

Desenvolver a habilidade de trabalho em 
equipe Trabalho sendo realizado em equipe

167931
Desenvolver e aprimorar habilidades e competências sociais e as inteligências  
emocionais para o exercício das atividades profissionais.

Relações de Trabalho no Setor 
Público RELAÇÕES DE TRABALHO

Visando melhorar as relações de trabalho, a produção científica, nas 
esferas do ensino, pesquisa e extensão da graduação e pós 
graduação na IES.

167822 Fiscalização de contratos públicos Terceirização Fiscalização de contratos públicos

REALIZAR O TRABALHO COM MAIOR EFIFIÊNCIA,  MAIOR 
AGILIDADE E MELHOR QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE 
MANUTENÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CAMPUS 
PELAS EMPRESAS CONTRATADAS.

180508 Cooperação Internacional entre instituições. Cooperação Internacional Cooperação Internacional.

Expansão na área de conhecimento, troca de informações relativas à 
área do docente, bem como melhora no intercâmbio entre 
profissionais que exercem atividades semelhantes.

180603 Atividades/funções inerentes ao cargo Cooperação Internacional
Iniciativas de internacionalização da 
Universidade. Gestão efeciente

180629 Atividades/funções inerentes ao cargo Cooperação Internacional

Receber documentos e comunicações 
internacionais referentes à 
internacionalização, comunicar-se com 
estudantes e docentes estrangeiros. Assegurar uma gestão ética e efetiva

180959
Construir redes de pesquisa internacionalizadas na área de Ciência Política com a 
finalidade de aprimorar a qualidade e a repercussão das pesquisas Cooperação Internacional Redes de pesquisa

Expansão da relevância da instituição e de suas pesquisas e demais 
atividades

158994
Desenvolver novos projetos de pesquisa, tecnologia e inovação, por meio de novas 
metodologias, técnicas, novos materiais para Aprovação de projetos Fisico-Química

Desenvolvimento de novos materiais e 
linhas de pesquisas

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade do curso e alcance das metas institucionais.

170879
Pretendo dar continuidade ao doutoramento para uma melhor capacitação 
profissional. Dessa forma, terei habilidades adequadas para o desenvolvimento de Fisico-Química Eletroquímica

Espera-se que a qualificação profissional melhore os índices de 
ensino além de possibilitar uma capacitação profissional no 
desenvolvimento da pesquisa, buscando assim soluções que 
atendam as necessidades locais e regionais, gerando publicações 
que a

158900
Desenvolver conhecimento sobre tecnologias ativas para melhorar desempenho no 
ensino, pesquisa e extensão Fisico-Química

metodologias ativas no ensino teórico e 
prático

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade do curso e alcance das metas institucionais.

159160
Aprofundar as análises das plantas e materiais utilizados nos experimentos, utilizando 
novas ferramentas, por meio de capacitação profissional Fisico-Química

para aumento do número de publicações e 
na formação de recursos humanos em 
diferentes níveis e internacionalização da 
UFPI

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e alcance 
das metas institucionais.

159211
AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SETOR PÚBLICO, EDUCAÇÃO, ASSESSORAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO Fisico-Química GESTÃO DA EDUCAÇÃO

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SETOR PÚBLICO, EDUCAÇÃO, 
ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO

164099 Aplicar conhecimentos de governança e gestão de riscos no ambiente organizacional. Governança e Gestão de Riscos

Aplicação desses conhecimentos em 
atividades de gestão, visando a 
responsabilidade, produtividade, 
integridade, transparência, qualidade e 
eficiência.

A capacidade de utilizar métodos e teorias inovadoras da 
administração pública para o desenvolvimento do planejamento, 
monitoramento e avaliação das ações realizadas pelo setor,

166671 Implementar estratégias de governança para o setor. Governança e Gestão de Riscos Planejamento estratégico do setor
Aumento da produtividade do setor, com a ampliação e melhoria da 
qualidade dos serviços prestados à comunidade.

178514 Aprimorar conhecimentos na área de gestão de riscos Governança e Gestão de Riscos Governança e Gestão de Riscos
Melhoria nos resultados dos processos administrativos desenvolvidos 
no setor.

183382 Aplicar técnicas de Governança nas Licitações Públicas.      Governança e Gestão de Riscos Governança nas Licitações Públicas

Melhoria do gerenciamento do plano anual de contratações, estudo 
técnico preliminar e matriz de alocação de riscos e introdução do 
programa de integridade e gestão por competências.

172120
Planejar, Organizar,  Coordenar e controlar processos e demandas para a boa 
utilização dos recursos. Governança e Gestão de Riscos Planejamento Estratégico e Governança

Melhoria da gestão e aplicação dos recursos, mitigação de riscos, 
atenuação do retrabalho, Eficácia e Efetividade das ações 
desenvolvidas.

Page 12



PDP 2023

179551 Definir e analisar riscos referentes a contratação. Governança e Gestão de Riscos

Gestão de Riscos aplicado a contratos 
públicos a fim de analisar e 
instrumentalizar as atividades-meio 
realizadas por contratos vigentes na UFPI.

Melhoria no gerenciamento dos riscos da fase de gestão contratual, 
permitindo a mitigação dos referidos riscos.  

164236 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Governança e Gestão de Riscos
ATENDER EXIGÊNCIAS LEGAIS DOS 
ÓRGÃOS DE CONTROLE

SEGURANÇA JURÍDICA, TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO 
ESTRATÉGICO COM EFICIÊNCIA, EFICACIA E EFETIVIDADE

176320
Aprimoramento nas áreas de exercício frente à exigências de órgãos, aos quais a 
instituição está subjugada, a exemplo, TCU, CGU, ME etc. Governança e Gestão de Riscos

Administração Pública;
Orçamento e Finanças;
Controle;
Comunicação Institucional;
Regulação e Transparência;
Gestão de Dados.

Maior produtividade, eficiência, celeridade e clareza nas atividades 
exercidas.

171207 Dominar os conceitos para viabilizar a elaboração de relatórios de atividade do setor. Governança e Gestão de Riscos Elaboração de relatórios de atividade

Proporcionar a capacidade de, através da elaboração do relatório de 
atividade, demonstrar, esclarecer e justificar os resultados alcançados 
frente aos objetivos estabelecidos

206551

ADQUIRIR QUALIFICAÇÃO STRICTO SENSU EM NÍVEL DE DOUTORADO NA 
ÁREA DE TEORIA ECONÔMICA| Conhecimento das diversas áreas econômicas, 
como também suas metodologias e aplicações. Teoria Econômica TEORIA ECONÔMICA

AUMENTAR O NÚMERO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA 
ÁREA DE ECONOMIA E COM ISSO MELHORAR O CONCEITO 
AVALIATIVO DO CURSO| Melhorar/aprimorar os conhecimentos 
econômicos, através de cursos e capacitações para discentes.

166777 Elevar os conhecimentos em cálculos e medidas quantitativas.
Métodos Quantitativos em 
Economia

Limites, derivadas, integral e funções de 
duas variáveis.

Desenvolvimento de pesquisas, disciplinas na graduação, e aplicação 
desse conhecimento em atividades de extensão.

206557
UTILIZAR MELHOR SOFTWARES ESTATÍSTICOS| Conhecimento sobre como 
publicar pesquisas em revistas internacionais com fator de impacto elevado

Métodos Quantitativos em 
Economia

MÉTODOS QUANTITATIVOS EM 
ECONOMIA

Melhoria na qualidade e abrangência de pesquisas e produções 
científicas| Relevância em pesquisa

166761 Aperfeiçoar os conhecimentos nas áreas de economia monetária e fiscal. Economia Monetária e Fiscal Métodos e teorias multidisciplinares.
Atividades de pesquisa, cursos de extensão e oferta de disciplinas na 
graduação.

181942 Conhecimento sobre indicadores fiscais  dos municípios Economia Monetária e Fiscal ECONOMIA MONETÁRIA E FISCAL PUBLICAR RELATÓRIOS

169188 Conhecimentos em educação financeira. Economia Monetária e Fiscal Matemática aplicada.

Conhecimentos em educação financeira disseminado por meio do 
ensino, pesquisa e extensão das atividades docentes, gerando 
desenvolvimento institucional em 2023 e anos posteriores.

166780 Analisar modelos modernos de crescimento econômico.
Crescimento, Flutuações e 
Planejamento Econômico

Teorias modernas de crescimento 
econômico.

Atividades de ensino para os discentes, pesquisas para a sociedade e 
cursos de extensão para a comunidade.

166782
Interpretar e avaliar os acontecimentos como a integralização e a liberalização dos 
movimentos de capitais. Economia Internacional

Integração Econômica, blocos econômicos 
e novos espaços econômicos.

Produzir conhecimentos em disciplinas na graduação, atividades de 
pesquisa e cursos de extensão.

166772 Compreender os processos educativos de ensino-aprendizagem. Economia dos Recursos Humanos

As organizações e os problemas 
relacionados com a administração dos 
recursos humanos.

Tornar mais eficiente o aprendizado dos discentes do curso de 
Ciências Econômicas.

188678
Domínio das Tecnologias da Informação no desenvolvimento da prática docente 
(teoria e prática). Química Analítica

Prática de análises químicas com uso de 
recursos tecnológicos; Domínio do uso de 
recursos tecnológicos p/ o desenvolv. 
contínuo da prática docente.

Aprimoramento contínuo do processo de ensino-aprendizagem 
(ensino teórico e prático); melhoria no desempenho educacional dos 
discentes.

168968
Adquirir competências para análise de novos analitos a fim de ampliar o escopo de 
análises realizadas no LAGO. Química Analítica

Análise de resíduos de agrotóxicos em 
alimentos.

Ampliar o número de programas de pós-graduação atendidos pelo 
LAGO, contribuindo para a formação de recursos humanos, além de 
fornecer subsídios para órgãos fiscalizadores sobre a qualidade dos 
produtos analisados.

208573

Desenvolver novos projetos de pesquisa, tecnologia e inovação, por meio de novas 
metodologias, técnicas, novos materiais para Aprovação de projetos.| Aprofundar as 
análises das plantas e materiais utilizados nos experimentos, utilizando novas 
ferramentas, por meio de capacitação profissional Química Analítica

Desenvolvimento de novos materiais e 
linhas de pesquisas para aumento do 
número de publicações e na formação de 
recursos humanos em diferentes níveis

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade dos cursos de graduação e pós-graduação e alcance 
das metas institucionais.| Melhoria no atendimento aos discentes, 
desenvolvimento de pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para 
melhoria dos índices de qualidade dos cursos de graduação e pós-
graduação e alcance das metas institucionais.
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208574

Desenvolver conhecimento sobre tecnologias ativas para melhorar desempenho no 
ensino, pesquisa e extensão| AS NORMAS E LEGISLAÇÕES MUDAM 
CONSTANTEMENTE E O SERVIDOR PRECISA ESTAR PREPARADO PARA 
ATENDE-LAS COM EFICIÊNCIA, DENTRO DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. Química Analítica

metodologias ativas no ensino teórico e 
prático

Melhoria no atendimento aos discentes, desenvolvimento de 
pesquisas, projetos de extensão. Contribuir para melhoria dos índices 
de qualidade do curso e alcance das metas institucionais.| AÇÕES 
ESTRATÉGICAS NO SETOR PÚBLICO, EDUCAÇÃO, 
ASSESSORAMENTO E DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO

166785
Compreender o que há de mais recente sobre os fenômenos observados na dinâmica 
dos mercados das economias contemporâneas. Economia Industrial Tecnologia e inovação.

Desenvolver disciplinas para cursos de graduação, aplicações em 
pesquisas e atividades de extensão.

198967

Conhecimento sobre metodologias ativas no desenvolvimento das disciplinas.| 
Conhecimento de áreas inter-relacionadas à economia| Desenvolver conhecimento 
específico na área de economia| ADQUIRIR QUALIFICAÇÃO STRICTO SENSU EM 
NÍVEL DE DOUTORADO NA ÁREA DE BEM-ESTAR SOCIAL Economia do Bem-Estar Social Economia do Bem-Estar Social

Maior apreensão dos conteúdos e consequente melhor formação 
acadêmica.| Expansão da fronteira de conhecimento e aplicação à 
problemas reais enfrentados pela sociedade| Melhoria do quadro 
docente e dos índices avaliativos do curso.| AUMENTAR O NÚMERO 
DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA ÁREA DE ECONOMIA E COM 
ISSO MELHORAR O CONCEITO AVALIATIVO DO CURSO

166788
Desenvolver e aprimorar o arcabouço conceitual integrado para a medição do bem-
estar social em questões como a desigualdade e pobreza. Economia do Bem-Estar Social

Desigualdade, pobreza, mobilidade, 
polarização e a avaliação geral das 
condições de vida da população.

Criar novas linhas de pesquisa visando ofertar disciplinas na 
graduação e projetos de extensão.

199021

Pesquisa voltada para o desenvolvimento local| Conhecimento atualizado na área de 
economia.| ADQUIRIR QUALIFICAÇÃO STRICTO SENSU EM NÍVEL DE 
DOUTORADO NA ÁREA DE ECONOMIA REGIONAL E URBANA Economia Regional e Urbana Economia Regional e Urbana

A instituição pode ser um agente mais ativo e interagir mais com a 
sociedade | Ampliar articulações com instituições na área.| 
AUMENTAR O NÚMERO DE PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS NA 
ÁREA DE ECONOMIA E COM ISSO MELHORAR O CONCEITO 
AVALIATIVO DO CURSO

166766 Melhorar os conhecimentos na área de economia regional e urbana. Economia Regional e Urbana

Região econômica, configuração do 
espaço econômico e economias de 
aglormeração.

Ofertar disciplinas na graduação, produção de atividades de pesquisa 
e extensão.

171545 Análise de dados bioquímicos e moleculares
Economias Agrária e dos Recursos 
Naturais

Ciências Agrárias - Interação-Inseto -
Planta

Curso de Ciências Biológicas e Programa de Pós-graduação em 
Ciências Agrárias

181847 Valorar serviços ecossitêmicos.
Economias Agrária e dos Recursos 
Naturais

Economias Agrária e dos Recursos 
Naturais Melhorias no Ensino, Pesquisa e extensão

166767 Difundir conhecimentos na área de desenvolvimento e meio ambiente.
Economias Agrária e dos Recursos 
Naturais

Desenvolvimento econômico e meio 
ambiente.

Cursos de extensão, atividades de pesquisa e ofertar novas 
disciplinas na graduação.

183611
Desenvolvimento de Projetos e Pesquisas que exigem titulação mínima, obtidas 
através da realização de Pós-Graduação, para participação. Projeto de Arquitetuta e Urbanismo Projeto e Tecnologia

Maior conhecimento na área, com reflexos diretos na realização de 
novas pesquisas e avanços na área de Ciência e Tecnologia, 
aprimorando sua importância institucional e social.

174567
Aprimorar o uso de ferramentas/softwares de elaboração e apresentaçã. de projetos, 
atualização sobre leis, normas e regulamentações.

Tecnologia de Arquitetura e 
Urbanismo

Planejamento de Projetos de Arquitetura e 
Paisagismo

Qualidade, agilidade, com menor probabilidade de falhas que 
acarretem em retrabalho.

180066
Realizar atividades mais dinâmicas, conhecer os procedimentos e operação para 
manuseios dos equipamentos laboratoriais já existentes. Geologia

pesquisa mineral; outros geossintéticos e 
novos materiais geotécnicos.

Proporcionará um maior desenvolvimento de aprendizagem nas 
disciplinas, pois os alunos podem executar na prática o que é visto na 
teoria com a realização dos ensaios, realização de maior número 
pesquisas cientificas nas diversas áreas.

173858
Entender sobre gestão e educação para ser capaz de elaborar políticas que integrem 
ensino, pesquisa, extensão e inovação tecnológica Política Pública e População Política Pública e População

Uma equipe preparada para atendimento ao público Docente e 
Discente

182825 Possibilitar métricas e melhorias nos serviços das atividades de gestão da informação Biblioteconomia Biblioteconomia e ciência da informação Melhoria para a prestação dos serviços.

178761
CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE GESTÃO, PROCESSOS E QUALIDADE EM 
BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS. Biblioteconomia

GESTÃO, PROCESSOS E QUALIDADE 
EM BIBLIOTECAS UNIVERSITÁRIAS

APLICAÇÃO DE NOVAS METODOLOGIAS DE TRABALHO, 
OTIMIZAÇÃO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS, CAPACITAÇÃO 
PARA AS AVALIAÇÕES REGULATÓRIAS, MELHORAR A 
ATUAÇÃO EM PARCERIA COM AS DEMAIS ÁREAS DA 
INSTITUIÇÃO

192630
Participar ações relacionadas à mediação da informação junto aos usuários. A não 
habilidade e competência prejudica o desempenho profissional na área. Biblioteconomia Mediação da informação

Aumento na qualidade e diversificação dos serviços de informação 
prestados à comunidade acadêmica e não acadêmica.
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180469
Aprimoramento nas áreas de exercício frente ao atendimento dos usuário das 
bibliotecas e também suporte nas atividades de ensino, pesquisa e extensão. Biblioteconomia

Organização e administração de biblioteca, 
atendimento ao usuário
seleção e aquisição de materiais, serviço 
de referência, catalogação Melhor desempenho, alcance de metas e objetivos.

171174
participação em Bancas de defesa de mestrado e doutorado; participação em 
congressos/eventos científicos; Visitas científicas. Geometria e Topologia

Em verdade a necessidade em questão 
contempla todos os temas.

ajudar a divulgar e dar visibilidade aos artigos desenvolvidos na 
instituição, iniciar/ampliar colaboração científica com demais 
professores de outras instituições.

178716
Gerenciar o arquivo geral da UFPI  de acordo com as normas técnicas de 
arquivologia. Arquivologia

Organização e administração de arquivos, 
gestão de documentos, arquivos 
permanentes, as principais leis e decretos 
aplicados a organização de arquivos

Melhoria no sistema de arquivamento, guarda e conservação dos 
documentos, resultando um funcionamento ágil e correto no 
atendimento das demandas.

168655
Conhecimento em administração; controle de arquivos e documentos e gestão de 
documentos eletrônicos. Arquivologia Gestão da Informação e Documentação

Melhor organização de arquivos e documentos do setor; dinamicidade 
na busca de arquivos e documentos rotineiros.

168748 Adquirir conhecimentos sobre arquivos e museus. Museologia Gestão de arquivos e museus.
Melhoria na atuação conjunta dos dois centros de informação 
institucionais: bibliotecas e museus.

169553
É imprescindível fazer um trabalho eficiente nos acervos que vem crescendo no 
Departamento. Não há pessoal capacitado neste quesito. Museologia

Manutenção de coleções museológicas. 
Técnicas de criação museológica.

O resultado será o gerenciamento eficiente das coleções Zoológicas, 
Mineralógicas, didáticas e outras da UFPI. Coleções são o repositório 
do conhecimento humano sobre um tema. São uma fonte inesgotável 
de conhecimento atual e futuro.

172578
EDIÇÃO DE VÍDEO, EDIÇÃO DE IMAGEM, EDITORAÇÃO, ORATÓRIA, LOCUÇÃO 
E USO DA VOZ Jornalismo e Editoração

EDIÇÃO DE VÍDEO, EDIÇÃO DE 
IMAGEM, EDIÇÃO DE TEXTO, 
EDITORAÇÃO, ORATÓRIA, LOCUÇÃO E 
USO DA VOZ, GESTÃO DE REDES 
SOCIAIS

SOLUÇÃO DE DEMANDAS E ATENDIMENTO DE NECESSIDADES 
DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DA INSTITUIÇÃO QUE 
SURGEM COM A MODERNIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS E 
EVOLUÇÃO DO CONTEXTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E 
EXTERNA.

204840

Aprimorar o desenvolvimento de atividades relacionadas a docência nos campos do 
ensino, pesquisa e extensão
| Ampliar o número de docentes com pós-doutorado Fundamentos do Serviço Social

Fundamentos Teórico-Metodológicos da 
Vida Social; Fundamentos da Formação 
Sócio-Histórica da Sociedade Brasileira; 
Fundamentos do Trabalho Profissiona

Excelência na pesquisa e docência universitária.

| Ampliar articulação com grupos e redes de pesquisas; potencializar 
as produções científicas; atualização de saberes e práticas de ensino; 
potencializar a  formação em Serviço Social de qualidade;

180544 Atualização dos instrumentos de trabalho utilizados pela equipe Fundamentos do Serviço Social
Atualização dos instrumentos de trabalho 
utilizados pela equipe Atualização dos instrumentos de trabalho utilizados pela equipe

180668 Capacitação contínua no processo de trabalho do Serviço Social Fundamentos do Serviço Social
Capacitação contínua no processo de 
trabalho do Serviço Social Capacitação contínua no processo de trabalho do Serviço Social

180497 Abordagem ao usuário do serviço frente às demandas de sua questão social Serviço Social Aplicado

Aprimoramento da abordagem ao usuário 
do serviço frente às demandas de sua 
questão social

Aprimoramento da abordagem ao usuário do serviço frente às 
demandas de sua questão social

180655 Políticas Públicas e Sociais Serviço Social Aplicado
Qualificação da equipe em Políticas 
Públicas e Sociais Qualificação da equipe em Políticas Públicas e Sociais

177660
PARCERIAS  E COLABORAÇÕES ACADÊMICO-CIENTÏFICAS DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO NACIONAIS E INTERNACIONAIS. História da Filosofia

Filosofia/Ética
Filosofia/Filosofia Política
Filosofia/Hermenêutica
Filosofia/Lógica
Filosofia/Filosofia do Direito

QUALIFICAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO, TENDO EM VISTA A ATIVIDADE ACADÊMICO-
CIENTÍFICAS DE DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR, PAUTADA 
NO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO, TENDO EM VISTA A 
INTERNACIONALIZAÇÃO E A INOVAÇÃO.

166621
Ter conhecimento em profundidade sobre as leis e resoluções normativas que regem 
a experimentação animal na instituição. Ética

Avaliação de procedimentos na 
experimentação animal seguindo preceitos 
éticos estabelecidos pela legislação 
brasileira.

Emitir pareceres adequados aos projetos de pesquisas a serem 
executados na instituição, amparados nas leis e resoluções 
normativas que regem a experimentação animal em nosso país.
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189168
CONHECER E REFLETIR SOBRE O ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE 
TRABALHO. Ética

ÉTICA E CIDADANIA (ASSÉDIO MORAL 
NO TRABALHO).

GERAR UMA REFLEXÃO SOBRE A TEMÁTICA, POSSIBILITANDO 
A ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS QUE IMPEÇAM A PROPAGAÇÃO 
DESSE MAL.

158289
Dificuldade em articular novas teorias  e conceitos que dialoguem  com temas que 
perpassam  as áreas das ciências humanas e sociais. Filosofia Brasileira

Formação docente na área de filosofia 
para atender os objetivos institucionais.

Fomentar a pesquisa na IES pública, em diálogo com os sujeitos 
sociais do campo; Fortalecer a perspectiva do professor-pesquisador; 
Qualificar a atuação docente nos processos de ensino-aprendizagem.

183686 Expandir redes e grupos de pesquisas internacionais Fundamentos da Sociologia Sociologia
Aplicação desse conhecimento em atividades de extensão, visando 
expandir e consolidar pesquisas.

171800

APROFUNDAMENTO EM UMA ÁREA DE ENSINO E PESQUISA. DESENVOLVER 
PESQUISA QUALIFICADA. CONCORRER A BOLSAS DE PESQUISA E 
PRODUTIVIDADE. ABERTURA DE UMA PÓS Geodesia

CIÊNCIAS GEODÉSICAS: GEODÉSIA 
ESPACIAL, LEVANTAMENTO E 
TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA, 
SENSORIAMENTO REMOTO, MEIO 
AMBIENTE E INFRAESTRUTURA DE 
TRANSPORTES.

DISCIPLINAS E PROJETOS DE PESQUISA ALINHADOS AS 
PRÁTICAS E CONCEITOS ATUAIS NA ÁREA DE CONHECIMENTO 
ESPECIFICA DO CURSO. FOMENTAR O FINANCIAMENTO DAS 
AÇÕES DE PESQUISA, DESENVOLVIMENTO. FORMAR NOVAS 
GERAÇÕES DE DOCENTES.

171569
Participar de eventos científicos, cursos de capacitação e qualificação que 
proporcione novas aprendizagens, aprofundamento e atualização da minha atu Sociologia Rural sociologia rural

Com a atualização pedagógica e o compartilhamento de 
conhecimento aprendido e revisitado em cursos, capacitação, 
qualificação e eventos espera-se obter como resultado 
aprofundamento dos temas estudados resultando aplicação deles 
para benefício dos di

158291
Dificuldade em articular novas teorias  e conceitos que dialoguem  com temas que 
perpassam  as áreas das ciências humanas e sociais. Sociologia Rural

Formação docente na área de sociologia 
para atender os objetivos institucionais.

Fomentar a pesquisa na IES pública, em diálogo com os sujeitos 
sociais do campo; Fortalecer a perspectiva do professor-pesquisador; 
Qualificar a atuação docente nos processos de ensino-aprendizagem.

182345
NÃO SER HABILITADO PARA DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS 
AVANÇADAS EM SOCIOLOGIA DA SAÚDE Sociologia da Saúde Epistemologia e Sociologia da Saúde

DOCENTES CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA SELECIONADO.

193027
8) Realizar estudos de alto nível na área de Antropologia com enfoque na 
interculturalidade, diversidade e dialogo de saberes no espaço educativo. Teoria Antropológica

Realizar estágio pós-doutoral em 
antropologia no intuito de melhorar as 
competências e habilidades na área.

Melhoria no processo de formação dos discentes da graduação e da 
pós-graduação, bem como melhoria nas atividades dos grupos de 
pesquisas e nas publicações.

180871 Qualificação em geral Antropologia Urbana Mestrado em Antropologia Trabalho técnico e com foco em resultados

192787 3) Utilizar softwares de geoprocessamento de imagens, para utilizar em pesquisa. Geografia Física

Realizar curso de formação na área de 
geoprocessamento de imagens para 
desenvolver as competências necessárias.

Melhorar o desempenho dos pesquisadores na aplicação do 
softwares em suas pesquisa, aumento assim a qualidade dos 
trabalhos, bem como a formação dos profissionais formados nesta 
instituição.

188561
Execução de projetos de pesquisa aliando Geografia, Sociologia e Ensino (limitação 
na participação/ desenvolv. em/de projetos de pesquisa/extensão). Geografia Física

Geografia Física
Pedologia: ramo da Ciência do Solo que 
estuda suas características, evolução e 
ocorrências. Propriedades,funções e 
potencialidades.

Melhoria no exercício da docência; Mais projetos de pesquisa e 
extensão no âmbito da universidade e comunidade (maior visibilidade 
para a instituição); Aprovação de projetos que envolvam captação de 
recursos p/ Instituição e o/ comunidade.

190637
Atualização de conhecimentos, métodos, técnicas e estabelecimento de parcerias 
através da participação em eventos em nível nacional e internacional. Teoria e Método em Arqueologia

Geociências; Paleontologia; Tecnologias; 
História regional; Museologia; Anatomia; 
Zooarqueologia; Análise arqueológica; 
Arqueologia americana

Além da atualização profissional para docência e pesquisa, o 
estabelecimento de parcerias com outras instituições e grupos de 
pesquisa (nacionais e internacionais).

211140

Necessidade de aprofundamento de conhecimentos e capacitação profissional no 
âmbito de pós-doutorado.| Aprofundamento de conhecimentos e atualização 
profissional para atuação em sala de aula e 
pesquisas, realizados através de capacitação Teoria e Método em Arqueologia

Geologia, Geomorfologia, Geoarqueologia, 
Museologia, Arqueometria, Anatomia 
Animal, Zooarqueologia, Arqueologia 
Histórica, Cartografia, História

Aprimoramento e atualização do ensino e pesquisa e realização de 
novos projetos e parcerias.| Aprimoramento e atualização do ensino e 
pesquisa e realização de novos projetos e parcerias.

174601
Aprender sobre as reformas curriculares(BNCC e Reforma do Ensino Médio) em 
andamento no Brasil,  através de cursos de capacitação e eventos . Teoria e Filosofia da História

Com ênfase no campo epistemológico da 
História.

O cumprimento das exigências do programa de implementação da 
Resolução CNE/CP Nº 1, DE 27 de outubro de 2020.

174112
Necessidade de  aprofundamento, no âmbito da pós-graduação (pós-doutorado), em 
língua grega. História Antiga e Medieval Língua e literatura clássica

Traduzir e interpretar, para fins de uso didático, obras inexistentes em 
língua portuguesa do mundo greco-romano .
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158294
Dificuldade em articular novas teorias  e conceitos que dialoguem  com temas que 
perpassam  as áreas das ciências humanas e sociais.

História Moderna e 
Contemporânea

Formação docente na área da história para 
atender os objetivos institucionais.

Fomentar a pesquisa na IES pública, em diálogo com os sujeitos 
sociais do campo; Fortalecer a perspectiva do professor-pesquisador; 
Qualificar a atuação docente nos processos de ensino-aprendizagem.

174651
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento por meio de curso de 
capacitação em História Latino-americana. História da América História Latino-americana.

Ampliará a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio 
de atividades de extensão universitária .

174383
Necessidade  de conhecimentos mais aprofundados em História do Brasil 
Republicano através de Pós-doutorado. História do Brasil História do Brasil Republicano.

Exercer a função de pesquisador e professor  capacitado, com  
estímulo e  profícuo no ambiente de  trabalho.

174151
Necessidade de capacitação em História Agrária  ,no âmbito da pós-graduação (pós-
doutorado). História do Brasil HISTÓRIA DO BRASIL IMPÉRIO Atender melhor os alunos na demanda da pesquisa do Brasil Império.

174709
Uso e produção de fontes digitais para o Ensino de História do Brasil Afro-portugues, 
séculos XVII e XVIII . História do Brasil História do Brasil Colônia Afro- Português.

Possibilitar aos discentes e docentes do curso de História o uso e a 
socialização de fontes históricas sobre naturalistas e viajantes do 
século XVIII de acesso gratuito e universal via internet .

176023
Melhorar o atendimento  aos estudantes com o objetivo de oferecer projetos de 
pesquisa, através de qualificação em História a nível de doutorado. História do Brasil História do Brasil República

Maior qualificação do corpo docente da instituição e ampliar o 
atendimento em pesquisa na área de História do Brasil República 
para os estudantes.

174294
Necessidade de atualização e aprimoramento do conhecimento através de Pós-
doutorado em História . História do Brasil

História do Brasil Colônia -História da 
apropriação territorial na Capitania do 
Piauí.

Maior capacitação no desenvolvimento das atividades de pesquisa de 
fontes históricas dos séculos XVII e XVIII.

175839 Adquirir qualificação stricto sensu em nível de doutorado e pós-doutorado. História do Brasil
História Geral e do Brasil
Gestão pública

Elevar a quantidade de publicações científicas na área de História; 
ofertar à educação básica profissionais mais qualificados, maior 
acesso dos docentes e discentes aos diversos editais de fomento 
(bolsas), assim como formar mais mestres e doutores.

158222
Dificuldade em articular novas teorias  e conceitos que dialoguem  com temas que 
perpassam  as áreas das ciências humanas e sociais. Geografia Humana

Formação docente na área de geografia 
para atender os objetivos institucionais.

Fomentar a pesquisa na IES pública, em diálogo com os sujeitos 
sociais do campo; Fortalecer a perspectiva do professor-pesquisador; 
Qualificar a atuação docente nos processos de ensino-aprendizagem.

172147
Suprir deficiências nas áreas: Geografia - (Geografia Humana) objetivando melhorar a 
fluidez das atividades desenvolvidas. Geografia Humana Geografia Humana

Maior fluidez das atividades desenvolvidas, associada a criatividade, 
gerenciamento digital, gestão da qualidade, inovação, melhoria 
contínua de processos e planejamento de ações, necessários a todos 
os servidores dessa Diretoria.

165990 ATIVIDADES QUE NÃO CONSEGUE OFERTAR Psicologia Comparativa PSICANÁLISE
COLOCAR O CONHECIMENTO ADQUIRIDO NA PESQUISA, 
ENSINO E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

181427 Acompanhamento da comunidade acadêmica no luto pós suicídio Psicologia Social
Acompanhamento da comunidade 
acadêmica no luto pós suicídio Acompanhamento da comunidade acadêmica no luto pós suicídio

183252 Atualizar conhecimentos na área de psicologia ambiental Psicologia Social Psicologia socioambiental
Conhecimentos atualizados em 2023 e anos posteriores na área de 
psicologia ambiental.

165887 ATIVIDADES QUE NÃO CONSEGUE DESEMPENHAR Psicologia Social
TÉCNICAS DE PESQUISA EM 
PSICOLOGIA SOCIAL E DA FAMÍLIA ELABORAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS

183287 Atualizar conhecimentos na área de psicologia
Psicologia do Desenvolvimento 
Humano Psicologia

Conhecimentos atualizados em 2023 e anos posteriores na área de 
psicologia

189176 ABORDAGEM A PARTIR DE UMA COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA.
Psicologia do Desenvolvimento 
Humano Desenvolvimento pessoal

A ADOÇÃO DE UMA COMUNICAÇÃO MAIS EFICIENTE, A PARTIR 
DA ABORDAGEM MAIS ASSERTIVA E EMPÁTICA, RESULTANDO 
EM UM GANHO PESSOAL NO DESENVOLVIMENTO.

185674

- Realizar orientações de cunho específico de ordem emocional ou psicológica com 
os alunos ;
- Aperfeiçoamento das habilidades já existentes.

Psicologia do Ensino e da 
Aprendizagem

- Educação - Orientação e 
Aconselhamento;
- Psicologia Social e Psicologia do Ensino 
e Aprendizagem.

- Aperfeiçoamento das habilidades técnicas para melhor atendimento 
das demandas da instituição;
- Melhorar os índices de rendimentos acadêmicos, saúde, bem-estar 
e qualidade de vida dos alunos.
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178876 Dificuldades em realizar avaliação psicopedagógica e psicomotora.
Psicologia do Ensino e da 
Aprendizagem

Psicologia Educacional: Avaliação em 
Psicopedagogia e Psicomotricidade.

Melhorar o ensino e a pesquisa no curso de licenciatura em educação 
do campo, bem como oferecer cursos de extensão para a 
comunidade escolar, visando melhorar a qualidade do ensino e os 
indicadores de escolaridade nas avaliações externas.

211181
Atender as demandas do Público-Alvo da Educação Especial (PAEE)| Terapia ABA 
aplicada ao Transtorno do Espectro Autista

Psicologia do Ensino e da 
Aprendizagem

Atender as demandas do Público-Alvo da 
Educação Especial (PAEE)

Aperfeiçoar o conhecimento do servidor em áreas gerais e 
específicas do conhecimento psicológico para atender as demandas 
do Público- Alvo da Educação Especial.  
| Terapia ABA aplicada ao Transtorno do Espectro Autista

181276
Aprimorar conhecimentos que orientem o trabalho de prevenção de saúde mental dos 
estudantes

Tratamento e Prevenção 
Psicológica

Aprimorar conhecimentos que orientem o 
trabalho de prevenção de saúde mental 
dos estudantes

Aprimorar conhecimentos que orientem o trabalho de prevenção de 
saúde mental dos estudantes

183675 Necessidade de ampliação de conhecimentos no campo da educação Fundamentos da Educação Educação pública Contribuir com a formação qualificada

182803
AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, VISANDO UMA 
GESTÃO EDUCACIONAL ÉTICA E EFETIVA DA INSTITUIÇÃO. Administração Educacional GESTÃO EDUCACIONAL

SERVIDORES CAPACITADOS NA ÁREA DA EDUCAÇÃO, 
VISANDO UMA GESTÃO EDUCACIONAL ÉTICA E EFETIVA DA 
INSTITUIÇÃO.

172129
Suprir deficiências nas áreas: Administração Educacional; Educação e Docência 
objetivando melhorar a fluidez das atividades desenvolvidas. Administração Educacional Administração Educacional

Maior fluidez das atividades desenvolvidas, associada a criatividade, 
gerenciamento digital, gestão da qualidade, inovação, melhoria 
contínua de processos e planejamento de ações, necessários a todos 
os servidores dessa Diretoria.

152166

NÃO SER PÓS-GRADUADA EM GESTÃO PÚBLICA ACARRETA UM 
DESEMPENHO INFERIOR NO DESEMPENHO DAS FUNÇÕES 
ADMINISTRATIVAS. Administração Educacional

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; GESTÃO 
ESTRATÉGICA, INOVAÇÃO

O CPCE TERÁ SERVIDORES MAIS CAPACITADOS PARA 
DESEMPENHAR SUAS ATRIBUIÇÕES E CONTRIBUIR PARA UMA 
GESTÃO MAIS QUALIFICADA, PROPONDO SOLUÇÕES 
INOVADORAS FRENTE AOS DESAFIOS DE GESTÃO

157543
NECESSIDADE DE APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO EM 
EDUCAÇÃO Administração Educacional EDUCAÇÃO

PROMOVERÁ O DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E 
AMPLIARÁ A QUALIDADE NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO.

157829
Compreender o papel do setor na correlação com outras instâncias da instituição, em 
seus diferentes níveis hierárquicos, para planejamento e execução. Administração Educacional Gestão de Ensino

Melhor definição do papel do setor em sua correlação com outras 
instâncias da instituição, para melhorar o planejamento e execução 
das atividades.

182994 Planejar ações pedagógicas e de gestão que aprimorem as práticas educacionais. Administração Educacional
Gestão democrática e participativa; 
coordenação pedagógica.

Melhor comunicação e integração entre a comunidade acadêmica do 
curso de Medicina;
Práticas pedagógicas inovadoras que aprimorem o processo de 
ensino e de aprendizagem.

182791 Atualizar conhecimentos na área de Educação
Planejamento e Avaliação 
Educacional

Planejamento, administração e 
governança educacional

conhecimentos atualizados na área de Educação em 2023 e anos 
posteriores

211218

PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL DE PROCESSOS DE 
TRABALHO| Processos de melhoria do desempenho acadêmico
| Capacitar o servidor para análises de metodologias que auxiliem no desenvolvimento 
de comunicação efetiva| Atualização de conhecimento sobre planejamento  
participativo/coletivo/dialógico

Planejamento e Avaliação 
Educacional

Aprimorar conhecimento que orientem os 
processos de melhoria do desempenho 
acadêmico

PROCESSOS DE TRABALHOS COM 100% DE PLANEJAMENTO 
ANTES DA EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO AO FINAL.| Aprimorar 
conhecimento que orientem os processos de melhoria do 
desempenho acadêmico
| Capacitar o servidor para análises de metodologias que auxiliem no 
desenvolvimento de comunicação efetiva
| Conhecimento atualizados sobre planejamento  
participativo/coletivo/dialógico em 2023

182333 Atualizar conhecimentos em educação
Planejamento e Avaliação 
Educacional

Administração, planejamento e avaliação 
educacional

Conhecimentos atualizados em educação no ano de 2023 e anos 
posteriores.

145761
Habilidades e competências na gestão e planejamento da educação, uso de 
tecnologias para a educação a distância, gestão pública e gestão de pessoa.

Planejamento e Avaliação 
Educacional

analisar sociológica e politicamente, o 
contexto como instituição de ensino está 
inserido neste contexto.

Profissionais capacitados para melhor gerir e auxiliar na gestão, 
administração e nos trabalhos pedagógicos/ensino do CEAD, de 
forma a otimizar as atividades de gestão da informação e 
planejamento da educação.

178925
NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO NA 
ÁREA DE EDUCAÇAO.

Planejamento e Avaliação 
Educacional

Análise, investigação e práticas educativas 
nas áreas da política e da gestão 
educacional

ATUALIZAÇÃO E APRIMORAMENTO DO CONHECIMENTO NA 
ÁREA DE EDUCAÇAO
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188918
Exercer funções na Coordenação de Ensino Médio: Planejamento; BNCC; Novo 
Ensino Médio.

Planejamento e Avaliação 
Educacional Planejamento; BNCC; Novo Ensino Médio. Melhorar os índices acadêmicos no Ensino Médio.

180227
Ensinar e elaborar avaliações; elaborar projeto político pedagógico; mediar conflitos; 
gerir pessoas. Ensino-Aprendizagem

Planejamento e Avaliação Educacional, 
Currículo, Educação e Docência, 
Orientação e Aconselhamento.
Adm.:Relações de Trabalho no Setor 
Público.

Uma melhora no desempenho das atividades relacionadas ao ensino 
e aos cargos de gestão.

181010 Aprimorar conhecimentos na área de tecnologia assistiva Ensino-Aprendizagem
Aprimorar conhecimentos na área de 
tecnologia assistiva Aprimorar conhecimentos na área de tecnologia assistiva

181269
Aperfeiçoar o conhecimento do servidor em áreas gerais e específicas do 
conhecimento para atender as demandas do Público-Alvo da Educação Especial Ensino-Aprendizagem

Aperfeiçoar o conhecimento do servidor 
em áreas gerais e específicas do 
conhecimento para atender as demandas 
do Público- Alvo da Educação Especial.

Aperfeiçoar o conhecimento do servidor em áreas gerais e 
específicas do conhecimento para atender as demandas do Público-
Alvo da Educação Especial

171056 Aprimorar métodos e técnicas correlatos às novas tecnologias voltadas à Educação. Ensino-Aprendizagem

Educação- ensino e aprendizagem- Novas 
tecnologias digitais de Ensino-
aprendizagem, Educação Ambiental. Produtos tecnológicos de interesse ao Ensino-aprendizagem.

195152
Aprimorar e desenvolver conhecimento na área de atuação através de qualificação 
em metodologias de ensino e inovação tecnológica. Ensino-Aprendizagem

Ensino de Física, Ensino-Aprendizagem, 
Educação e Docência, e Metodologias 
ativas.

Propiciará um melhor planejamento e desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão, e como consequência uma melhor desempenho 
acadêmica. Além de desenvolver novas metodologias ativas no 
ensino teórico e prático.

194935 Existe uma carência de docentes com pós-graduação em ensino de Física. Ensino-Aprendizagem
Pesquisa em Ensino de Física para os 
níveis fundamental, médio e superior.

Espera-se um aumento na qualidade da produção científica e de 
recursos humanos na área de Ensino de Física.

186618

-Prática didático-pedagógica no EBTT;
-Aprimoramento do ens./pesq./extensão;
-Prática docente: promoção da saúde - interação homem/animal/meio-amb. Ensino-Aprendizagem

-Técnicas de ens-aprendizagem - recursos 
auxiliares;
-Prática docente: Saúde doAdulto;
-Conhecim. multidisciplinares p/melhoria 
da qualidade de vida;

-Atingir metas, resultados e  impactos esperados pela instituição em 
matéria de permanência e êxito escolar dos alunos;
-Melhor desempenho do processo de ensino-aprendizagem e dos 
indicadores do Curso;
-Aprimoramento da prática docente.

183194
Atualizar conhecimentos sobre história local com realização de viagem pedagógica à 
Oeiras e à Serra da Capivara Currículo História e cultura local

Conhecimentos atualizados no ano de 2023 sobre história local de 
Oeiras e  Serra da Capivara no estado do Piauí.

174506
Aprender sobre as reformas curriculares(BNCC e Reforma do Ensino Médio) em 
andamento no Brasil formação à nível de pós-doutorado . Currículo

Com ênfase no campo epistemológico da 
História.

O cumprimento das exigências do programa de implementação da 
Resolução CNE/CP Nº 1, DE 27 de outubro de 2020 .

187563 Melhor absorção da BNCC em adequação ao Novo Ensino Médio. Currículo BNCC - Novo Ensino Médio

Devida adequação à BNCC e ao Novo Ensino Médio; Melhoria no 
planejamento do ensino; Melhoria no rendimento dos discentes e nos 
índices da unidade/ instituição.

180993 Atender estudantes com transtorno de aprendizagem (TDHA-Discalculia- Dislexia,etc) Orientação e Aconselhamento

Atender estudantes com transtorno de 
aprendizagem (TDHA-Discalculia- Dislexia, 
etc)

Atender estudantes com transtorno de aprendizagem (TDHA-
Discalculia- Dislexia,etc)

211248
Atendimento aos estudantes com transtornos de aprendizagem| Comunicar-se em 
libras com pessoas com deficiência auditiva Orientação e Aconselhamento

Comunicar-se em libras com pessoas com 
deficiência auditiva e Atendimento aos 
estudantes com transtornos de 
aprendizagem

Capacitar o servidor para atendimento aos estudantes com 
transtornos de aprendizagem
| Capacitar servidor para comunicar-se em libras com pessoas com 
deficiência auditiva

180978
Orientar com mais recursos pedagógicos estudantes com dificuldades de 
aprendizagem Orientação e Aconselhamento

Orientar com mais recursos pedagógicos 
estudantes com dificuldades de 
aprendizagem

Orientar com mais recursos pedagógicos estudantes com 
dificuldades de aprendizagem

168704 Adquirir conhecimentos em educação inclusiva. Tópicos Específicos de Educação Mestrado em Educação

Melhoria na dinâmica do trabalho e no atendimento, desde a 
recepção dos usuários da instituição até a aplicação de novas 
metodologias de trabalho para acompanhamento destes alunos que 
atenda a diversidade e suas estruturas sociais.

166661 Políticas públicas para o Ensino Superior Tópicos Específicos de Educação
Estratégias de combate à evasão, políticas 
de permanência e de qualidade do ensino.

Melhorar os indicadores do ensino de graduação, potencializar a 
formação universitária com base no tripé ensino-pesquisa-extensão, 
contribuindo com o desenvolvimento regional.
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192536
1)Desenvolver  habilidades de atuação na educação inclusiva, de modo a contribuir 
melhor com a formação de cientistas sociais com essas necessidades Tópicos Específicos de Educação

Participar de formação com profissionais 
da área da educação inclusiva, afim de 
garantir o direito aos alunos com 
necessidades especiais.

Melhorar a qualidade do ensino destinado aos alunos portadores de 
necessidades especiais, fazendo com que estes possam desenvolver 
as  competências e habilidades necessárias  ao exercício da  
profissão de  cientista sociais.

182322
Fluência em língua estrangeira através de curso de pós- graduação stricto sensu e/ou 
licença  capacitação Tópicos Específicos de Educação LÍNGUA ESTRANGEIRA

Viabilizar o desenvolvimento de pesquisas de áreas de conhecimento 
com pesquisadores de outras instituições de ensino superior 
estrangeiras.

211272

Pensar e atuar de modo a construir conhecimentos que ajudem a resolver problemas 
do sistema, processo e gestão educacionais.| Ações que contribuam com a melhoria 
do desempenho acadêmico dos estudantes do ensino superior| Capacitação sobre 
acessibilidade e inclusão no ensino superior Tópicos Específicos de Educação Sistema, processo e gestão educacionais.

Resolução de problemas e melhoria do sistema, processo e gestão 
educacionais, no âmbito da instituição.| Melhoria do desempenho 
acadêmico dos estudantes do ensino superior| Garantir mais 
acessibilidade e inclusão no ensino superior

182105 Dificuldades com o uso de novas tecnologias para atuar na formação de professores. Tópicos Específicos de Educação
USO DE TECNOLOGIAS DIGITAIS NA 
EDUCAÇÃO.

Produção de maiores conteúdos interativos com uso das mídias 
digitais na formação de professores.

180330 Pesquisa e atendimento técnico especializado Tópicos Específicos de Educação Doutorado em Educação
Garantir o atendimento técnico cada vez mais especializado e 
fundamentado

182199 Encaminhar o ensino inclusivo com a segurança técnico científica necessária. Tópicos Específicos de Educação
FORMAÇÃO PARA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

Melhoria tanto das práticas de inclusão dos alunos com deficiência 
como a formação de novos professores para Inclusão Escolar.

189156
ACOMPANHAR COM EFICIÊNCIA/EFICÁCIA O PÚBLICO-ALVO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL, EM VIRTUDE DA MULTIPLICIDADE DE NECESSIDADES. Tópicos Específicos de Educação

EDUCAÇÃO ESPECIAL/PESSOAS COM 
NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS.

ACOMPANHAR COM EFICIÊNCIA/EFICÁCIA O PÚBLICO-ALVO DA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL, COM A ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS 
ESPECÍFICAS PARA  O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS, 
DESTES DISCENTES.

212468

APRENDER COMO TRABALHAR COM ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E OUTROS 
GRUPOS VULNERABILIZADOS E MINORIZADOS.| Condições de atendimento, no 
contexto do desenvolvimento da prática educativa, aos alunos público alvo da 
educação especial. Tópicos Específicos de Educação EDUCAÇÃO INCLUSIVA E BILÍNGUE

Professores instrumentalizados com conhecimento técnico e científico 
para atender as demandas educacionais de grupos específicos. | 
Melhorar as condições de desenvolvimento de práticas educativas 
inclusivas, em especial aos alunos público alvo da educação especial.

178686
Aprofundar conhecimentos na área de atuação, por meio de qualificação, com vistas 
a melhorar a prestação de serviço. Tópicos Específicos de Educação

Educação: Tópicos Específicos de 
Educação.(Educação Rural/Educação do 
Campo).

Potencializar e contribuir positivamente para o desenvolvimento de 
atividades e ações em torno do ensino, pesquisa e extensão 
universitária. Produção e mediação do conhecimento, para análise e 
operacionalização dos resultados alcançados.

181353
Aprimorar conhecimentos sobre a área de Ciência Política para melhorar a prestação 
de serviços e alcançar os objetivos institucionais Estado e Governo Instituições Governamentais Específicas Aprimoramento do trabalho docente

198941

Aprimorar conhecimentos recentes na área de participação política| Aprimorar 
conhecimentos sobre a área de Ciência Política para melhorar a prestação de 
serviços e alcançar os objetivos institucionais| Aprimorar conhecimentos sobre a área 
de Ciência Política para melhorar a prestação de serviços e alcançar os objetivos 
institucionais Comportamento Político

Classes Sociais e Grupos de Interesse, 
Estudos Eleitorais e Partidos Políticos e 
Comportamento Legislativo

A capacitação profissional de docentes e discentes com debates mais 
atualizados sobre a temática de participação política| Aprimoramento 
do trabalho docente| Aprimoramento do trabalho docente

212516

Aprimorar conhecimentos sobre a área de Ciência Política para melhorar a prestação 
de serviços e alcançar os objetivos institucionais| Aprimorar conhecimentos sobre a 
área de Ciência Política para melhorar a prestação de serviços e alcançar os objetivos 
institucionais Políticas Públicas Análise Institucional

Aprimoramento do trabalho docente| Aprimoramento do trabalho 
docente

169819
Abordagens inovadoras; compreender interface entre organização e sociedade; 
construir/aprimorar ferramentas de avaliação e controle da gestão pública. Políticas Públicas

Gestão de Organizações Públicas; 
Políticas Públicas; Administração Pública; 
Gestão Pública; TIC’s; Inovação; 
Governança etc.

Melhoria na qualidade de atendimento e do serviço; eficiência; 
resultados; incremento da performance individual e coletiva do setor 
de lotação; colaboração   na resolução de problemas; colaboração 
com os pares no desempenho das atividades etc.

183656
Necessidade de fortalecer a articulação com outras instituições de ensino nacionais e 
internacionais Políticas Públicas Estado, Sociedade e Políticas Públicas

Fortalecimento de docentes para atuação nos programas de pós-
graduação da UFPI

158590

AS NORMAS E LEGISLAÇÕES MUDAM CONSTANTEMENTE E O SERVIDOR 
PRECISA ESTA PREPARADO PARA ATENDE=LAS COM EFICIÊNCIA, DENTRO 
DE SUA ÁREA DE ATUAÇÃO. Políticas Públicas

AÇÕES ESTRATÉGICAS NO SETOR 
PUBLICO, EDUCAÇÃO, 
ASSESSORAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO EM SERVIÇO

TRARÁ UMA MELHOR ENTREGA DE RESULTADOS PARA O 
USUÁRIO DO SETOR, QUE BUSCAM A SOLUÇÕES PARA SUAS 
DEMANDAS, DENTRO DOS DE ALCANCE DO SETOR.
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179844
Fortalecer o olhar sobre o processo saúde e doença da população qualificando 
referenciais teóricos e metodológicos para produzir conhecimento Políticas Públicas

Desenvolvimento de programas e ações 
de saúde de relevância regional e nacional 
capazes de qualificar e assegurar a saúde 
como direito.

Promover melhorias nas atividades de ensino, pesquisa e extensão, 
bem como na expansão dos Programas de Pós-Graduação que 
possam atuar a partir do recorte das Políticas Públicas para o 
desenvolvimento científico da Enfermagem e da área da saúde geral

180897 Políticas Públicas Políticas Públicas Doutorado em Políticas Públicas Trabalho técnico, baseado em dados e com foco em resultados

189148
APROFUNDAMENTO NO CONHECIMENTO EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES 
ÉTNICO-RACIAL E RELAÇÕES DE GÊNERO. Políticas Públicas

QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS E DE 
RELAÇÃO DE GÊNERO.

PROMOVER REFLEXÕES A RESPEITO DE QUESTÕES ÉTNICO-
RACIAIS E DE GÊNERO, POSSIBILITANDO A IDENTIFICAÇÃO 
DESSE PÚBLICO NO CONTEXTO EDUCACIONAL.

168951

NECESSIDADE DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS DOCENTES PARA AS 
NOVAS TECNOLOGIAS, LEGISLAÇÕES EDUCACIONAIS E PERSPECTIVAS 
DIDÁTICAS. Políticas Públicas

POLÍTICAS SOCIAIS; POLÍTICAS 
EDUCACIONAIS.

PROFESSORES ATUALIZADOS, VALORIZADOS, QUALIFICADOS 
E PREOCUPADOS COM A MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO 
SERVIÇO PÚBLICO

169023
DESENVOLVER COMPETÊNCIAS TÉCNICAS NA ÁREA DE LINGUAGENS 
ATRAVÉS DE CAPACITAÇÕES E CURSOS Teoria e Análise Linguística

LÍNGUAS DE SINAIS; LÍNGUAS 
INDÍGENAS; LÍNGUAS MODERNAS; 
PSICOLINGUÍSTICA; BIOLINGUÍSTICA;

PROFESSORES MAIS QUALIFICADOS PARA REALIZAR 
PROJETOS NA ÁREA DE LINGUAGEM E BIOLOGIA E 
INSTRUMENTALIZADOS PARA LIDAR COM AS QUESTÕES DE 
DIVERSIDADE LINGUÍSTICA

174752 Desenvolver análises discursivas a partir de diversas materialidades simbólicas Teoria e Análise Linguística Análise de Discurso

Melhorar a qualidade da produção teórico-analítica em Análise de 
Discurso, fortalecer a produção na área, dar força à desenvoltura de 
ações de grupos de pesquisa e tornar-se um polo de produção 
científica reconhecido pelos pares.

165918 ATIVIDADES QUE NÃO CONSEGUEM DESEMPENHAR Psicolinguística PSICOLINGUÍSTICA
DESEMPENHAR DA MELHOR FORMA POSSÍVEL O 
CONHECIMENTO ADQUIRIDO

212534

AMPLIAR O CONHECIMENTO NA ÁREA DE LETRAS/LINGUÍSTICA ATRAVÉS DE 
QUALIFICAÇÃO A NÍVEL DE DOUTORADO| AMPLIAR O CONHECIMENTO NA 
ÁREA DE LETRAS/LINGUÍSTICA ATRAVÉS DE QUALIFICAÇÃO A NÍVEL DE PÓS-
DOUTORADO Linguística Aplicada

EXECUÇÃO MAIS PRODUTIVA DA 
ATIVIDADE DOCENTE

MELHORIA NA ABORDAGEM E DESENVOLVIMENTO DA ÁREA| 
MELHORIA NA ABORDAGEM E DESENVOLVIMENTO DA ÁREA

194469
Participar em missões de estudo no exterior
Participar de programas de pós-graduação (doutorado e pós-doutorado) Linguística Aplicada

Ensino e aprendizagem de línguas 
estrangeiras
Formação de professores

Desenvolvimento de conhecimentos sobre temáticas em ensino-
aprendizagem de línguas, parcerias nacionais e internacionais; 
publicações em conjunto, eventos entre as áreas de conhecimento de 
Letras Estrangeiras

183761
Desenvolver conhecimentos mais específicos sobre temáticas voltadas para a área 
de ensino-aprendizagem de línguas estrangeiras Linguística Aplicada Ensino e aprendizagem de línguas

Capacitação na área de linguística aplicada, desenvolvimento e 
compreensão das tecnologias educacionais e ensino híbrido. Pós-
doutorado na área tanto em nível nacional quanto em nível 
internacional, desenvolvimento de missão no exterior e

192995
7) Aprimorar habilidades de leitura, escrita e fala em Língua inglesa  de modo a 
contribuir com uma maior inserção da IES, em nível internacional. Linguística Aplicada

Realizar curso de língua estrangeira 
(inglês) afim de melhorar as  habilidades 
de compreensão, escrita, leitura e  fala.

Melhor domínio da  literatura nesta língua,  de modo a fornecer uma 
bibliografia especializada não disponível em português para os alunos 
do curso, melhorando assim, a formação dos estudantes.

175614 Desenvolver projetos de incentivo ao letramento acadêmico no curso de Letras-Libras Linguística Aplicada Letramentos Acadêmicos
Melhor compreensão e mais possibilidades de trabalho com os 
processos de letramento acadêmico dos alunos.

171846
Aprimorar conhecimento (capacitação/qualificação ) na área de atuação para 
melhorar a prestação dos serviços e alcançar os objetivos institucionais. Língua Portuguesa

Análise de documentos oficiais e exames 
voltados para o ensino.

Melhorar a qualidade, criatividade e competência técnica no 
desempenho das atividades exercidas na CAAC, ao qual compete a 
coordenação, o desenvolvimento, o acompanhamento e a avaliação 
de atividades voltadas para a melhoria da qualidade do ensino.

196207
Aprimoramento das habilidades já existentes para melhoria contínua do processo 
ensino-aprendizagem através de Programa de Desenvolvimento Profissional Língua Portuguesa Teoria Literária Aprimoramento contínuo do processo de ensino-aprendizagem.
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212551

Aprimorar conhecimento sobre as ferramentas disponíveis pelas tecnologias digitais 
para facilitar o ensino e aprendizagem de língua| Aprimorar e desenvolver 
conhecimentos sobre multimodalidade, multiletramentos e tecnologias no ensino de 
línguas, nas manifestações artísticas e outra| Desenvolver conhecimento em Ensino 
de Língua Francesa; Aprimorar conhecimento sobre gestão e coordenação de centro 
de línguas Línguas Estrangeiras Modernas Multimodalidades e Ensino de Linguas

Planejamento e execução de aulas mais eficientes e direcionadas às 
necessidades dos discentes; Maior profusão de apresentações e 
publicações acadêmicas; Criação de oportunidades de diversificação 
na formação dos discentes e intercâmbios.
| Adequação das práticas pedagógicas às necessidades e habilidades 
do presente século. Colaboração com outras instituições. Intercâmbio 
entre docentes e discentes do Brasil e do exterior| 1. Ampliação da 
oferta de cursos de línguas de qualidade para a comunidade interna e 
externa da UFPI;
2. Desenvolvimento de pesquisas no campo;
3. Multiplicação da formação recebida aos pares.

178509 Dificuldades com a língua estrangeira (inglês e/ou espanhol) . Línguas Estrangeiras Modernas Inglês/Espanhol.

Aumento do alcance das publicações dos artigos, melhora nos 
índices de avaliação dos docentes do curso; melhor atendimento ao 
público.

212563

Ampliar conhecimentos em língua estrangeira| Aprimorar a escrita em língua 
estrangeira, através de capacitação em inglês para melhor produção de artigos e 
alcançar os objetivos institucionais.| Dificuldade comunicativa em língua estrangeira 
para atendimento aos diversos públicos. Línguas Estrangeiras Modernas Língua inglesa

Melhoria no atendimento de demandas da unidade no que diz 
respeito ao planejamento, gestão de recursos públicos, dentre outros.| 
Melhoria dos indicadores de produção intelectual pela divulgação 
nacional e internacional das pesquisas, melhor avaliação da 
graduação e pós-graduação,| Aprimorar a capacidade comunicativa 
em língua estrangeira para atendimento aos diversos públicos

180313
Necessidade de realização de pós-doutorado e/ou cursos de curta duração no 
exterior; Necessidade de ser fluente em inglês. Línguas Estrangeiras Modernas

Línguas Estrangeiras; Ciências Ambientais 
;Engenharias

Formação de recursos humanos; Produção científica qualificada; 
Redes de colaborações com instituições e pesquisadores 
estrangeiros.

164472 experiências em ambientes integradores para aprimorar idiomas Línguas Estrangeiras Modernas
experiências em ambientes integradores 
para aprimorar idiomas

possibilitar parcerias e cooperações internacionais, e assim promover 
melhoria do ensino, pesquisa e extensão.

178554 Desenvolvimento de comunicação em línguas estrangeiras. Línguas Estrangeiras Modernas Línguas Estrangeiras Modernas

Considerando a crescente internacionalização das relações de gestão 
pública, haverá desenvolvimento expressivo da capacidade de 
comunicação a nível internacional.

156816
Dinamicidade na leitura e apreensão dos conhecimentos da produção cientifica no 
idioma  inglês,  espanhol e francês. Línguas Estrangeiras Modernas

Aperfeiçoamento, de até 3 meses, em 
segundo idioma  no exterior.

Firmar parcerias acadêmicas com instituições estrangeiras, melhorar 
o uso de equipamentos manualizados em  língua estrangeira , ampliar 
o uso de publicações, pesquisas, vídeos e outras fontes de 
conhecimento  escritas em idiomas estrangeiros.

194518
Aprimorar o processo de internacionalização institucional
Participar de programas de pós-graduação em nível de doutorado e pós-doutorado Línguas Estrangeiras Modernas

Ensino e aprendizagem de línguas;
Formação de professores

Ampliação da oferta de cursos de línguas para a comunidade; 
multiplicação da formação recebida aos pares; proposição e apoio a 
eventos científicos,

183787 Domínio do inglês Línguas Estrangeiras Modernas Inglês: conversação e redação técnica Aumento da produção científica em periódicos de qualis mais elevado

181488 Aprimorar e praticar o conhecimento linguístico necessário no exercício da profissão. Línguas Estrangeiras Modernas Inglês Avançado
Ampliar o leque de soluções, pois a temática tem um impacto direto 
nos programas de trabalho.

176911 Não ser Doutor dificulta o acesso a editais de fomento e bolsas de pesquisa Biologia Geral

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
CIÊNCIAS MORFOFUNCIONAIS, ÁREA 
TEMÁTICA: ENSINO E DIVULGAÇÃO 
DAS CIÊNCIAS MORFOLÓGICAS.

Ampliação das pesquisas científicas e das atividades de extensão; 
captação de recursos externos á UFPI; melhor qualificação do corpo 
discente através da aplicação de novas tecnologias habilitação para 
atuar em programas de pós-graduação.

181728 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Biologia Geral GENÉTICA. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

194569

Participação em certames de financiamento de pesquisa
Participação em eventos nacionais e internacionais
Participação em programas de pós-graduação Literaturas Estrangeiras Modernas

Literaturas de Língua Francesa
Literaturas de Língua Inglesa
Literaturas de Outras Línguas

Avanço de qualidade nas pesquisas desenvolvidas; apoio e promoção 
de fóruns científicos interinstitucionais; Maior qualificação e 
capacitação do corpo docente

174694 Usar de modo proficiente línguas estrangeiras Literaturas Estrangeiras Modernas Aprendizado de Línguas Estrangeiras
Possibilidade de maior circulação e ampliação dos processos de 
internacionalização das atividades desenvolvidas pela UFPI.
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212597

Aprimorar conhecimentos no campo das chamadas Poéticas Orais e Literatura em 
língua estrangeira

| Aprimorar conhecimentos na área de Literatura em Língua Francesa Literaturas Estrangeiras Modernas Literaturas de Língua Estrangeira

A participação de docentes do PPG de Letras da UFPI no 37o. 
ENANPOLL; A colaboração entre instituições nacionais e 
internacionais.| Desenvolvimento profissional, aprimoramento 
acadêmico, parcerias com outras IES, oportunidades de intercâmbio, 
publicações conjuntas

177704 Aprofundar conhecimentos sobre Artes Plásticas e formação docente Artes Plásticas

Produzir conhecimento científico sobre 
educação, artes visuais e ensino de arte; 
realizar pós-graduação stricto 
sensu;Participação Eventos Cientificos

Ampliação do quadro de qualificação dos docentes do departamento; 
produção de conhecimento e circularidades de saberes sobre artes 
plásticas

212613

Participar de congressos, seminários, simpósios, encontros e afins é algo 
indispensável para professores do ensino superior. | A qualificação proporcionada 
pelos programas de mestrado e doutorado é essencial nas tarefas requeridas pela 
vida acadêmica.| Participar em missões nacionais e internacionais na área de música, 
que conjuguem ações isoladas ou combinadas de pesquisa, ensino, extensão, gestão 
e| Realizar atividade artísticas, pedagógicas e/ou de pesquisa é fundamental ao 
músico, artista, performer e pedagogo que ensina música ao nível superior Música

Qualificação profissional e participação em 
eventos científicos da área

Formação continuada, atualização profissional e divulgação dos 
trabalhos conduzidos na instituição. | Formação continuada, 
atualização profissional, aumento da projeção e produção 
artística/científica do corpo docente e técnico| Formação continuada, 
atualização profissional,acordos bilaterais, divulgação e visibilidade 
nacional e internacional dos trabalhos conduzidos na instituição.| 
Melhoria exponencial no exercício profissional na área do Ensino 
Artístico

166533
O pós-doutorado é um item na carreira acadêmica e se faz necessário como um 
processo de atualização e incremento de conhecimento no âmbito da pesquisa Música Realização de pós-doutorado

O estágio pós-doutoral deve convergir para novas produções 
acadêmicas que possuem caráter artístico e podem ser 
compartilhados e disseminados pelos meios de comunicação da área.

166573
Atualizar e aprimorar as metodologias de ensino na área específica em que atua por 
meio de licença capacitação. Música

O tema geral é Música, o recorte é 
educação musical e novas formas de 
aplicações da expressão musical

Elevação do nível profissional do docente e incrementação das 
habilidades didático-pedagógicas dos estudantes, com ampliação de 
suas possibilidades de atuação no mercado de trabalho.

177602 Aprofundar conhecimentos sobre Fotografia e formação docente Fotografia

Produzir conhecimento científico sobre 
educação, artes visuais e ensino de arte; 
realizar pós-graduação stricto 
sensu;Participação Eventos Cientificos

Ampliação do quadro de qualificação dos docentes do departamento; 
produção de conhecimento e circularidades de saberes sobre 
fotografia

177717 Aprofundar conhecimentos sobre Artes do Vídeo Artes do Vídeo

Produzir conhecimento científico sobre 
educação/artes do vídeo e ensino de arte; 
realizar pós-graduação stricto 
sensu;Participação Eventos Cientificos

Ampliação do quadro de qualificação dos docentes do departamento; 
produção de conhecimento e circularidades de saberes sobre artes 
visuais/artes do vídeo

178765 Análise atualizada sobre os principais debates acerca da  História da Arte. Educação Artística
Qualificação a nível de Pós-Doutorado em 
História da Arte. Melhorar a qualidade na formação de professores

177553
Aprofundar conhecimentos sobre a BNCC FORMAÇÃO; formação docente 
continuamente nas áreas de Educação/Estética/História da Arte/Artes Visuais Educação Artística

Produzir conhecimento científico sobre 
educação, artes visuais e ensino de arte; 
realizar pós-graduação stricto 
sensu;Participação Eventos Cientificos

Ampliação do quadro de qualificação dos docentes do departamento; 
produção de conhecimento e circularidades de saberes sobre 
educação, artes visuais e seu ensino.

193668
Necessidade contínua de conhecimentos na área de programação de softwares, 
comunicação, marketing e gestão de pessoas, etc.

Administração Pública de outras 
regiões do mundo

Desenvolvimento de Software, Gestão da 
Informação, Marketing de Biblioteca, 
Gestão Eletrônica de Documentos.

Construção de um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao 
trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, 
incentivador e empoderador.

176364
Noções básicas de como elaborar Termo de Referência, fase importante do processo 
de licitação.

Administração Pública de outras 
regiões do mundo

Curso de noções básicas de como 
elaborar um Termo de Referência, uma 
vez que é fase importante do processo de 
licitação.

A participação de todos os docentes e técnicos administrativos no 
processo de licitação, cada um contribuindo na sua área específica de 
trabalho, trazendo benefícios para o andamento das atividades 
docentes, de pesquisa, ensino e extensão.

164186 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Aposentadoria e Previdência
APLICAÇÃO DE ATOS LEGAIS, FAZER  
CONCESSÕES E CÁCULOS ASSEGURAR UMA GESTÃO ÉTICA, TRANSPARENTE E EFETIVO

166987
APRIMORAR A UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS LIGADAS AO 
SISTEMA DA UNIVERSIDADE -SIGAA

Experiência e Satisfação do 
Usuário

EXECUÇÃO PLENA DAS ATIVIDADES 
RELACIONADAS AO SIGAA

ASSEGURARÁ A EXECUÇÃO PLENA DAS ATIVIDADES 
ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DO CURSO.

178619
NÃO ESTAR CAPACITADO PARA COMUNICAR-SE NA LINGUAGEM BRASILEIRA 
DE SINAIS.

Experiência e Satisfação do 
Usuário

CAPACITAÇÃO EM LINGUAGEM 
BRASILEIRA DE SINAIS

PRESTAR ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA AOS USUÁRIOS COM 
NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO NA LINGUAGEM BRASILEIRA 
DE SINAIS.
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161025 ORGANIZAR EQUIPES DE TRABALHO COM ALTA PERFORMANCE Gestão de Pessoas TRABALHO DE ALTA PERFORMANCE
100% DAS EQUIPES ORGANIZADAS COM TRABALHO DE ALTA 
PERFORMANCE PARA 2023.

164137 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Gestão de Pessoas

REALIZAR PROJETOS E AÇÕES DE 
FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE 
SERVIDORES

ASSEGURAR UMA GESTÃO ÉTICA, DEMOCRATICA, 
TRANSPARENTE, ADMINISTRATIVA E EFETIVA.

182866 Atualizar conhecimentos na área de Gestão Pública Gestão de Pessoas Estratégias, Projetos e processos
Conhecimentos atualizados na área de Gestão Pública em 2023 e 
anos posteriores

175958
Planejamento, organização, coordenação e controle dos processos e demandas para 
a boa utilização dos recursos. Gestão de Pessoas

Planejamentos estratégico e gestão 
pública!

Melhoria da gestão e aplicação dos recursos humanos e materiais, 
bem como melhorar a eficácia das ações desenvolvidas.

168796 Ampliar os conhecimentos em administração pública de recursos humanos. Gestão de Pessoas Gestão de recursos humanos.

Gestão baseada nas competências dos recursos humanos para 
melhores resultados com os recursos institucionais relacionados ao 
processo de mediação da informação e conhecimento.

193669 Utilização do e-pessoal - TCU Gestão de Pessoas
Utilização de sistemas de gestão de 
pessoas

Maior eficiência e resolutividade, buscando evitar inclusive as 
punições previstas pelo regimento interno do TCU ao órgão;

192950
6) Desenvolver habilidades no trabalho para promover uma comunicação eficaz, afim 
de melhora as relações interpessoais Gestão de Pessoas

Curso de  formação em relações 
interpessoais.

Melhoria das relações interpessoais e da comunicação na unidade de 
trabalho.

178633
UTILIZAÇÃO DE TÉCNICAS, RECURSOS E ESTRATÉGIAS NOS PROJETOS E 
PROCESSOS DE GESTÃO DE PESSOAS Gestão de Pessoas

TÉCNICAS, RECURSOS E 
ESTRATÉGIAS PARA 
DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

NO DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS E PROCESSOS DE 
GESTÃO DE PESSOAS EM 2023 UTILIZAR TÉCNICAS, 
RECURSOS E ESTRATÉGIAS ATUALIZADAS.

214994

Realizar operações no sistema ESIAPE e SIGEPE com segurança| Domínio de 
planilhas eletrônicas ou sistemas para realização do cálculo de pagamento de valores 
relativos a progressões de servidores téc e docentes | Domínio da legislação e 
demais normas infralegais relativas ao setor de pagamento,| Domínio sobre a 
operacionalização do e-social Gestão de Pessoas

Operacionalização dos sistemas de 
Gestão de Pessoas

Maior satisfação e segurança do servidor que opera o sistema, bem 
como garantia do atendimento às demandas do setor| CELERIDADE 
NO CÁLCULO DAS PROGRESSÕES DOCENTES E TÉCNICOS E 
EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR COM MAIS RAPIDEZ E 
EFICIÊNCIA| Execução de atividades com melhor segurança e 
eficiência| MELHOR DESEMPENHO NA EXECUÇÃO DAS 
ATIVIDADES DO SETOR

164064 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Gestão de Pessoas

- IMPLEMENTAR AÇÕES 
DIRECIONADAS PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO VALORIZAÇÃO DOS SERVIDORES

182251 Atualizar conhecimentos em gestão pública Gestão de Pessoas
Administração e Gestão pública, 
governança e modernização

Conhecimentos atualizados em gestão pública no ano de 2023 e anos 
posteriores.

181485 Assédio Moral e Sexual: O que saber e fazer Gestão de Pessoas
Assédio Moral e Sexual: O que saber e 
fazer Assédio Moral e Sexual: O que saber e fazer

181865 Aprender e aprimorar conhecimentos na área do Direito Digital Governo e Transformação Digital Direito digital e áreas correlatas
Aplicar os conhecimentos em matérias relacionadas aos direitos e 
deveres no âmbito digital público e privado.

178825
Utilizar, de forma aprimorada, todos os instrumentos que  dizem respeito aos 
processos de transformação digital/governo digital. Governo e Transformação Digital Transformação digital/governo digital.

Transformará os processos de governo digital do setor, para melhoria 
da comunicação, tomada de decisão e atendimento aos usuários.

178840 OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS Governo e Transformação Digital

OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS, INCLUINDO OS 
SISTEMAS INTERNOS DA 
UNIVERSIDADE (SIGAA/SIPAC/SIGRH).

100% DE OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DOS 
PROCESSOS EM 2023.

158163
Fazer uso de ferramentas tecnológicas úteis para o trabalho(armazenamento em 
nuvens, ferramentas de gestão , sistemas do Governo Federal - Gov.br). Governo e Transformação Digital Ferramentas digitais . Melhor atendimento aos usuários internos e externos da Instituição.

175573

FAZER USO DE FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ÚTEIS PARA O 
TRABALHO(ARMAZENAMENTO EM NÚVEM, FERRAMENTAS DE GESTÃO, 
SISTEMA DO GOVERSO FEDERAL GOV.BR) Governo e Transformação Digital FERRAMENTAS DIGITAIS

MELHOR ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS ATRAVÉS USO DE 
FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ÚTEIS

165870 Operacionalização de novas tecnologias. Governo e Transformação Digital

Operacionalização de novas tecnologias, 
incluindo os sistemas internos da 
universidade (SIGAA, SIPAC e SIGRH)

Operacionalização de novas tecnologias em 100% dos processos que 
demandam ferramentas tecnológicas em 2023, incluindo os sistemas 
internos na universidade (SIGAA, SIPAC e SIGRH).
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167244 CAPACITAR COM CURSOS EM TDICS Inovação

EXECUÇÃO MAIS PRODUTIVA DAS 
ATIVIDADES ACADÊMICAS E 
ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS À 
TECNOLOGIA

Melhoramento no uso das tecnologias digitais e na comunicação 
interna, externa e no relacionamento com usuários

180053
Docentes: habilidades no uso de metodologias ativas, com menos fragmentação do 
ensino que permita interação entre disciplinas, independente do período Inovação Ensino e aprendizagem

Discentes mais autônomos e críticos pra atuar frentes as diversas 
realidades no contexto brasileiro.

179323 Lacuna no manejo dos equipamentos de Simulação Clínica Avançada. Inovação

Manejo técnico de dispositivos e 
atualização de softwares para 
equipamentos de Simulação Clínica 
Avançada.

Ampliação dos conhecimentos sobre ferramentas de simulação 
clínica avançada, organização de cenários de simulação clínica, 
manejo correto dos equipamentos de simulação clínica e auxiliar os 
docentes na execução das simulações.

194177
Utilizar técnicas modernas nas soluções de problemas desafiadores em Engenharia 
Elétrica. Inovação

Tecnologias Inovadoras em Engenharia 
Elétrica e técnicas modernas em soluções 
de problemas em Engenharia Elétrica

Profissionais altamente capacitados e atualizados nas áreas da 
Engenharia Elétrica contribuindo mais ainda para o desenvolvimento 
de novas tecnologias e com a produção científica no país.

181663 Aprimorar conhecimento na área da inovação e empreendedorismo Inovação
Propriedade Intelectual e Transferência de 
Tecnologia para Inovação (Mestrado)

Conhecer e atuar na melhoria da gestão de recursos de TIC, 
governança de dados e gerenciamento de serviços de TIC, em 
consonância com o Plano de Transformação Digital (SGD/ME).

183033
Necessidade de desenvolver parcerias interacionais com missão trabalho e visitas 
técnicas a laboratórios de ponta. Inovação

Novas tecnologias e metodologias de 
trabalho.

Profissionais altamente capacitados em áreas de grande importância 
para o desenvolvimento de novas tecnologias.

171008 NÃO SER doutor em matemática. Matemática Aplicada

2 docentes para esta necessidade: Um 
para álgebra e outro para Educação 
matemática.

Maior índice nas avaliações dos programas de pós-graduação tendo 
em vista o credenciamento de mais professores pesquisadores ao 
programa.

182793
A falta de qualificação em Doutorado impede pesquisa, progressão funcional e 
orientações. Matemática Aplicada

Contribuir para melhorar o desempenho da 
equipe. Desenvolver capacidade de pesquisa

188850
- Desenvolvimento na teoria das Equações Diferenciais com retardo; parcerias com 
pesquisadores da área em outras instituições. Matemática Aplicada Análise de Equações Diferenciais

Um conhecimento aprofundado das Equações Diferenciais com 
retardo infinito pode resultar em uma nova linha de pesquisa pra a 
instituição.

170967 Conhecimentos em estatística Matemática Aplicada Estatística
Conhecimentos em estatística na resolução de problemas na área do 
ensino, pesquisa e extensão no ano de 2023 e anos posteriores.

171489 NÃO TER pós-doutorado em Matemática Matemática Aplicada
03 professores da área de Matemática 
Aplicada

Ampliar parcerias nacionais e internacionais; Desenvolver programas 
de incentivo, por Ex. iniciação científica e seminários avançados

168925

APREENDER NOVAS TÉCNICAS (LABORATORIAIS OU NÃO) PARA MANTER A 
ALTA QUALIDADE EM PESQUISA COM ESTÁGIOS E VISITAS A OUTROS 
LABORATÓRIOS NO BRASIL E FORA

Genética Molecular e de 
Microorganismos

Zoologia Aplicada; Biologia Molecular; 
Ecologia; Biologia Geral

MELHORAMENTO DA QUALIDADE DO TRABALHO DOCENTE, 
SEJA NA PESQUISA OU EM SALA DE AULA, ATRAVÉS DA 
APRENDIZAGEM DE NOVAS TÉCNICAS.

174088 O passo a passo para à alimentação do sistema Logística e Compras Públicas
Publicação de dados no sistema do 
governo

Eficiência e Celeridade na publicação das informações para o 
usuário.

183325
Elaborar planilha de custos e formação de preços de contratação de mão de obra 
terceirizada Logística e Compras Públicas

Planilhas de Custos e Formação de 
Preços de Terceirização de Mão de Obra

Permitirá a estimativa de custos da contratação de acordo com a 
norma legal, mitigando riscos de estimativa de custos realizada de 
forma equivocada ou em desacordo com a legislação.

183344
Analisar de forma crítica as Pesquisas de Preços/Mercado necessárias para 
contratações. Logística e Compras Públicas Pesquisa de Mercado em Licitações

Diminuição dos riscos de divergências entre o preço do mercado e o 
preço estimado, tendo em vista que as divergências podem resultar 
em inexistência de proposta de licitante, caso o preço estimado esteja 
abaixo do mercado.

151601
Com a descentralização da formalização de pedidos via licitação, gerou uma 
necessidade de treinamento regular para a realização da atividade. Logística e Compras Públicas

Noções introdutórias, básico e 
intermediário de licitação e compras 
públicas

Servidores aptos a desenvolverem ações relacionadas com 
necessidades específicas de compra para a unidade.

181301 Demandas na área administrativa Logística e Compras Públicas

Proporcionar conhecimentos na área 
administrativa para processos de 
aquisição/compras

Proporcionar conhecimentos na área administrativa para processos 
de aquisição/compras
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215373

Docência de nível superior. Capacitação contínua. A necessidade por 
desenvolvimento não quer dizer desempenho inferior ao esperado| Aplicar com 
segurança os dispositivos, regramentos e demais disposições da Lei l14.133/2021 
nas etapas dos processos licitatórios.| Compreender as novas normas de Dispensa e 
Inexigibilidade de licitação, de acordo com a nova lei de licitações e contratos.| 
Analisar processos de Contratos de Convênio desde o início até a fase de prestação 
de contas. Logística e Compras Públicas

Contratos, convênios e conhecimentos 
sobre o processo licitatório

Possibilidade de compras de equipamentos e materiais para o curso 
de Engenharia Mecânica da UFPI por meio de licitação e adesão| 
Melhoria dos procedimentos de aquisição nos processos licitatórios, 
desde a elaboração de artefatos, pesquisa de preço, declaração de 
vantajosidade, minutas e operacionalização dos pregões.| Melhoria 
das análises de processos de dispensa e inexigibilidade, subsidiando 
o gestor nas tomadas de decisão.      | Segurança na análise dos 
processos de contratos de convênio, de modo a subsidiar o gestor a 
tomar decisão de acordo coma legislação pertinente.

180309
Fiscalizar com segurança técnica os contratos de prestação de serviço, assim como 
também a gestão dos contratos. Logística e Compras Públicas Gestão e fiscalização de contratos.

Fiscalização mais efetiva, evitando desconformidade entre a 
prestação de serviço do fornecedor e o objeto contratado, assim 
como mitigar falhas na fiscalização do contrato.

155481 REALIZAÇÃO DE PROCESSO DE COMPRAS Logística e Compras Públicas
COMPRAS ATRAVES DE DISPENSA E 
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO ECONOMIA DE TEMPO E RECURSOS

168031
conhecimentos em Logística de Processos na Administração Pública para 
desenvolver competências relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão, processos. Logística e Compras Públicas Logística e Gestão de Processos.

visando a melhoria de desempenho do curso, a expansão e a 
consolidação de pesquisas e a  inserção da inovação de Processos 
no setor público.

178792
Analisar com segurança as alterações quantitativas das alterações contratuais tendo 
em vista as alterações referentes a Nova Lei de Licitações. Logística e Compras Públicas

Alterações quantitativas contratuais de 
acordo com a Nova Lei de Licitações. Segurança nos processos de alterações quantitativas de contratos.

165244 Conhecimentos administrativos para atender a demanda do setor. Logística e Compras Públicas

Controle de almoxarifado, Gestão e 
organização de demandas, compra e 
aquisição de insumos e equipamentos.

Melhoria na gestão de insumos e equipamentos, Maior agilidade para 
obtenção de insumos e serviços, resultando no melhor funcionamento 
do setor e agilização de processos.

179084

GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, ESPECIALMENTE, NO QUE DIZ 
RESPEITO A EMPENHOS,PAGAMENTOS, REAJUSTES, REPACTUAÇÕES, 
SANÇÕES. Logística e Compras Públicas GESTÃO DE CONTRATOS

GERIR CONTRATOS COM 100% DE CONHECIMENTOS, TANTO 
TEÓRICO COMO PRÁTICO, ESPECIALMENTE NO QUE DIZ 
RESPEITO A EMPENHOS,PAGAMENTOS, REAJUSTES, 
REPACTUAÇÕES, SANÇÕES.

186029
Não se domina todo o processo licitatório conforme nova lei de licitação e à luz da 
Constituição  Federal. Logística e Compras Públicas Todo o procedimento Licitatório.

Melhor fluidez e agilidade nos processos de compras para o Campus 
Professora Cinobelina Elvas.

178864

NÃO SABER DESCREVER, NO PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS, AS CARACTERÍSTICAS, ATRIBUTOS E INFORMAÇÕES 
RELACIONADAS A NECESSIDADES DE CONTRATAÇÕES Logística e Compras Públicas COMPRAS E LICITAÇÕES PÚBLICAS

SERVIDORES COM HABILIDADES RELACIONADAS À 
OPERACIONALIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 
DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS.

184263
Conhecer, analisar algumas etapas dos processos de compras dos materiais de 
fisioterapia Logística e Compras Públicas Licitação

Analisar e auxiliar na execução  das etapas do processo de compras 
referente aos materiais de fisioterapia.

173002
Exercer integralmente a organização e controle das medidas sustentáveis da Frota de 
Veículos. Logística e Compras Públicas Gestão Sustentável de Frotas Otimização dos recursos e da frota, redução de custos.

184278
Não ter conhecimento especifico dos processos organização de materiais de 
consumo e permanente do Setor de fisioterapia Logística e Compras Públicas Almoxarifado

Permitir maior organização dos materiais permanente e materiais de 
consumo do Serviço escola de Fisioterapia em locais específicos - 
almoxarifado

180455 Operar o Portal Nacional de Contratações Pública Logística e Compras Públicas Utilização de sistemas

Segurança no desempenho das atividades correlatas a divulgação de 
atos relativos ao contratos administrativos no Portal Nacional de 
Contratações Pública, conforme exigência da Lei nº 14.133/2021. 

172015 Compreender e aplicar todos os parâmetros da nova lei de licitações e contratos Logística e Compras Públicas

Lei 14133/2021 - Visão Geral
Gestão Contratual (IMR, Fiscalização, 
Penalidades e Sanções)
Planejamento da Contratação (Inst. 
Processual)
Licitação

Atendimento e adequação à legislação, Retorno econômico e 
Financeiro, Eficácia e Efetividade nas contratações.

183069
Utilizar de forma plena todas as funções, requisitos e disposições do Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens - SCDP. Modernização e Desburocratização

Utilização das funções do  Sistema de 
Concessão de Diárias e Passagens - 
SCDP..

Melhoria no processo de autorização, compra, reserva e análise de 
diárias e passagens aéreas para os servidores da UFPI, desde a 
abertura do processo até a etapa de prestação de contas.
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197175
Técnicos Administrativos que demandam conhecimentos das questões atuais da 
administração pública e uso dos sistemas de informação e comunicaçã. Modernização e Desburocratização

- Novas demandas da gestão públicas;
- Novas demandas da Informação e 
Comunicação;
- Saúde nos espaços da atividade laboral.

Espera-se que o (a) servidor (a) possa realizar as atividades que 
competem ao cargo e que possa ter uma visão sistêmica da sua 
unidade administrativa. Desse modo compreender que sua atuação 
vai impactar o rendimento de todo o setor.

164213 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Modernização e Desburocratização

IMPLEMENTAR AÇÕES OBRIGATÓRIAS 
DE SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO NO E-social ASSEGURAR GESTÃO ÉTICA, TRANSPARENTE E EFETIVA

171951 Ser mais célere em minhas atividades. Modernização e Desburocratização Celeridade na rotina administrativa O trabalho será entregue com mais qualidade e celeridade.

181440 Manuseio amplo do Sistema SIGAA-SIPAC Modernização e Desburocratização
Manuseio amplo do Sistema SIGAA-
SIPAC Manuseio amplo do Sistema SIGAA-SIPAC

181448 Elaboração de planilhas no EXCEL, com a utilização de filtros e fórmulas Modernização e Desburocratização
Elaboração de planilhas no EXCEL, com a 
utilização de filtros e fórmulas

Elaboração de planilhas no EXCEL, com a utilização de filtros e 
fórmulas

164268
Necessidade de conhecer o papel da Ouvidoria e da Lei de Acesso à informação 
dentro do ambiente organizacional

Ouvidoria e Lei de Acesso à 
Informação

Comunicação, manejo de dados, dados 
abertos ou sigilosos

Melhor qualidade da comunicação, fortalecimento de laços de 
confiança e cooperação mútua entre os agentes demandantes e 
detentores da informação.

217037

Ter um maior conhecimento da aplicabilidade da LAI (lei 12.527/2011).| Prevenção e 
mediação de conflitos para melhor atender ao público externo.| Aperfeiçoar e 
padronizar o tratamento de denúncia.

Ouvidoria e Lei de Acesso à 
Informação

Aplicabilidade da Lei de Acesso à 
Informação quanto a transparência e 
classificação de informações. Análise de 
manifestações de denúncias.

Analisar de forma mais apurada o conteúdo da informação, para 
saber o que classificar, desclassificar e quando se deve negar o 
acesso à informação.| Compreender e aplicar de forma eficiente as 
técnicas de mediação de conflitos, trazendo melhores resultados para 
as manifestações dos cidadãos.| Saber analisar a existência de 
elementos mínimos que possam ensejar a apuração pela USC 
(Unidade Seccional de Correição).

174012 Atualização das atividades de vigilância, adequação às normas e legislação vigentes Regulação Curso de Reciclagem de Vigilantes
Alinhamento das leis com o exercício prático das atividades, 
Manutenção das boas práticas de segurança Patrimonial.

180457
Aprimorar a condução dos procedimentos disciplinares de agentes públicos e de 
responsabilização de pessoas jurídicas (investigativos e acusatórios) Regulação

Aplicação dos normativos referentes à 
área disciplinar em procedimentos 
correcionais

Maior eficiência nas apurações correcionais contribuindo para o 
fortalecimento da integridade pública

181497 Fiscalização e aplicação de penalidades em Contratos Administrativos Regulação
Fiscalização e aplicação de penalidades 
em Contratos Administrativos Fiscalização e aplicação de penalidades em Contratos Administrativos

170054 Relação interpessoal
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas Relações Interpessoais

Melhoria na comunicação, Respeito, Ética, Ambiente de trabalho 
saudável

145226 Necessidade contínua de capacitação, para melhor atendimento das demandas.
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas Atendimento ao Público Aperfeiçoar o atendimento ao público e as relações interpessoais.

170861 Autoconhecimento para a melhoria das relações de trabalho
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas Inteligência Emocional

Autoconhecimento e Relações de trabalho saudáveis, melhoria da 
produtividade.

179586
Melhorar atuação na formação dos discentes do curso de Enfermagem em atividades 
de pesquisa e extensão, através de tecnologias de saúde digital.

Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas Tecnologias

Desempenho acadêmico de cunho pessoal e profissional, com 
melhoria da qualidade da ações como futuros profissionais.

169381
Atividades administrativas específicas que atendam as necessidades do 
departamento.

Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas

Cursos básicos e rápidos sobre 
administração, gestão de pessoas, 
hierarquia e funcionamento setorial e 
atividades específicas do departamento.

Melhoria no desempenho de atividades administrativas dentro do 
departamento.

164311 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO.
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas

contribuir para melhor desempenho da 
equipe PROMOVER RESULTADOS EFETIVOS

170727 Oratória
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas Habilidade da Oratória

Desenvolvimento da habilidade de falar com clareza para a 
compreensão de todos

183798
Aumentar a produção científica via publicação de artigos em periódicos com alto 
impacto.

Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas

Fazer Pós-doutorado com o intuito de 
desenvolver redes de parcerias 
acadêmicas. Abertura de programas de pós-graduação em nível de Mestrado.
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179959
Participação e desenvolvimento em projetos de pesquisa em programas ofertados 
para docentes por não possuir nível de capacitação para a função.

Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas

Capacitação e desenvolvimento 
profissional em programas de pós-
graduação.

Melhoria da qualificação funcional do corpo docente do Curso de 
Enfermagem - CSHNB/UFPI, além de fomentar iniciativas na 
promoção de atividades de pesquisa e incentivo à progressão 
funcional.

183806 Aumentar a capacidade de comunicação com docentes do Brasil e/ou exterior.
Técnicas, recursos e estrat. para 
desen.de pessoas

Facilitar o intercâmbio entre docentes de 
várias instituições.

Novas parcerias entre docentes/instituições com consequente 
impacto no desenvolvimento de pesquisas científicas.

167612 Estimular a implementação da transparência ativa junto aos órgãos da UFPI.
Transparência, Controle e 
Participação Transparência ativa.

Identificar informações relevantes que necessitam estar em 
transparência ativa e conscientizar de sua importância aos demais 
gestores dos órgãos da UFPI.

164318
Conhecer a aplicação dos princípios norteadores da Transparência, controle e 
participação social dentro do ambiente organizacional.

Transparência, Controle e 
Participação

Prestação de contas, papel dos cidadãos e 
usuários na fiscalização.

Concretização da democracia, prevenção e combate a corrupção no 
âmbito do serviço público.

173587 Controle da segurança por vídeo monitoramento Estratégia, Projetos e Processos Tele Monitoramento Melhorias no monitoramento da segurança patrimonial.

183060 Operacionalização das Tecnologias da Informação e Comunicação Estratégia, Projetos e Processos Novas tecnologias aplicadas a educação
Melhor uso das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) em 
2023 e anos posteriores

174647
Apresentação de projetos, atualização sobre leis, normas e regulamentações, 
renovação sobre conhecimentos de gestão pública. Estratégia, Projetos e Processos

Planejamento e Desenvolvimento Urbano 
e Regional;
Licenciamento de Obras;
Acessibilidade.

Coordenar o desenvolvimento da Instituição em seus aspectos 
econômicos, físicos e sociais.

178490
Padronizar e otimizar procedimentos/rotinas. Aprimorar atividades que exigem um 
conhecimento mais específico, e habilidades para auxiliar a gestão. Estratégia, Projetos e Processos Estratégia, Projetos e Processos. Otimiza capital humano. Melhora relação chefia-servidor-público.

174140
Otimização de tempo no atendimento de demandas de orçamento para os serviços de 
manutenção, obras e serviços de engenharia. Estratégia, Projetos e Processos

Aquisição e Treinamento de Software para 
a otimização na elaboração de orçamento Economia, Eficiência e Celeridade na Administração Pública.

181827
Identificar os procedimentos para eficiente desfazimento de bens patrimoniais de 
acordo com mudanças e ajustes na legislação e jurisprudência do TCU. Estratégia, Projetos e Processos

Compreender procedimento de 
incorporação, uso, guarda, manutenção e 
desfazimento de bens públicos através da 
Plataforma Doações.Gov e legislação atual

Melhoria dos procedimentos de desfazimentos de bens, desde a 
formação de lotes de materiais inservíveis até a baixa dos bens 
permanentes.

178759 ORGANIZAR APRESENTAÇÕES, REUNIÕES, CURSOS E EVENTOS. Estratégia, Projetos e Processos ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS.

MELHOR PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE 100% DAS 
APRESENTAÇÕES, REUNIÕES, CURSOS E EVENTOS 
PREVISTOS PARA 2023.

174191 Gerir com eficiência e eficácia os serviços de manutenção preventiva e corretiva. Estratégia, Projetos e Processos
Aquisição de Software e treinamento para 
a Gestão da Manutenção Patrimonial.

Efetividade, Controle, celeridade no atendimento das demandas. 
Otimização no uso dos recursos humanos e financeiros da Instituição.

177019 Capacitação na área de Processo Administrativo Disciplinar e na área de Contratos Estratégia, Projetos e Processos

Participação em capacitações voltadas 
para o Processo Administrativo Disciplinar, 
bem como, para Contratos 
Administrativos.

Participar de Comissões dentro da UFPI com uma maior expertise na 
área.

174726 Levantar e implementar medidas de uso de energias sustentáveis e renováveis. Estratégia, Projetos e Processos
Gestão do uso de energias sustentáveis e 
renováveis Uso eficiente dos recursos, economia e qualidade.

174753 Aprimorar o uso de ferramentas/Softwares Estratégia, Projetos e Processos

Treinamento em softwares BIM;
Treinamento em softwares de 
renderização;
Gerenciamento e Compatibilização de 
Projetos BIM. Qualidade, agilidade e mitigação do retrabalho.

164002 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Estratégia, Projetos e Processos

- APERFEIÇOAR E/OU CRIAR 
PROCESSOS DE TRABALHO E MELHOR 
MOTIVAR A EQUIPE ASSEGURAR UMA GESTAO ÉTICA E EFETIVA

163752
Elaborar relatórios de gestão e de diagnóstico dos serviços prestados no âmbito da 
ouvidoria para se planejar e gerir de forma mais eficiente. Estratégia, Projetos e Processos

Elaboração e utilização de ferramentas 
administrativas como fluxogramas, planos 
de ação, matriz GUT, relatórios gerenciais.

Atuar proativamente no diagnóstico de necessidade de desenho de 
novos serviços elaborando fluxogramas e planos de ação.
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193709 Necessidade contínua de conhecimentos na área de programação e de softwares. Estratégia, Projetos e Processos
Planejamento e desenvolvimento do 
ensino, pesquisa e extensão.

Propiciará um melhor planejamento e desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão, e como consequência uma melhor 
produtividade acadêmica.

217277

CONHECER TODAS AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA DE CONCESSÃO DE 
DIÁRIAS E PASSAGENS, MÓDULO SOLICITANTE DE VIAGEM. | REALIZAR 
PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO SISTEMA DA IMPRENSA NACIONAL. Estratégia, Projetos e Processos OPERACIONALIZAÇÃO DE SISTEMA.

MELHORIA NA CAPACIDADE DE ATENDIMENTOS DAS 
DEMANDAS APRESENTADAS AO SETOR COMPETENTE, 
AGILIZANDO O FLUXO DE SOLICITAÇÕES E MINIMIZANDO OS 
ERROS DE PREENCHIMENTO.| TER SERVIDORES 
CAPACITADOS PARA CADASTRAR PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO 
SITE DA IMPRENSA NACIONAL.

171971
Aprimorar o atendimento ao público tanto interno quanto externo, minimizar erros e 
aumentar a eficiência na tramitação de processos Estratégia, Projetos e Processos Aprimorar a eficiência nos processos

Excelência no atendimento ao público com foco na resolução rápida e 
eficaz das demandas.

151761
Aprimorar o atendimento ao público extensionista que necessita de orientação para o 
cadastramento de ações e relatórios de extensão. Estratégia, Projetos e Processos

Gestão estratégica para a implementação 
dos processos

Aprimorar e promover maior celeridade para a tramitação dos 
processos internos e atendimento ao público.

174291
Atualização de normas sobre projetos executivos de engenharia, uso e confecção de 
ferramentas (softs e planilhas), elaboração de avaliações e laudos Estratégia, Projetos e Processos

Planejamento e Projetos de: Combate a 
incêndio, engenharia Civil, Sanitária, 
Transportes e Elétrica.

Otimização na entrega do trabalho e melhoria da qualidade do 
resultado final, com coordenação e compatibilização ao que se foi 
solicitado.

181975 Realizar avaliação correta de Depreciação de Bens Móveis da UFPI. Estratégia, Projetos e Processos

Levantamento, escrituração e depreciação 
dos Bens Patrimoniais  móveis nos 
sistema do governo/SIAFI.

Melhor cumprimento do dispositivo legal, com redução de falhas, bem 
com a geração de informação contábeis atualizadas sobre os ativos 
da entidade que garante aos gestores acesso a informações  
necessárias para a processo de tomada de decisões.

193754
Capacitação Profissional. Liberação para cursar um Programa de Doutorado ou de 
Pós-doutorado. Estratégia, Projetos e Processos

Capacitação Profissional.  Nos níveis de 
Doutorado e Pós-doutorado que são 
necessários para aprofundar os 
conhecimentos sobre Física relacionados 
ao e

Propiciará um melhor planejamento e desenvolvimento do ensino, 
pesquisa e extensão, e como consequência uma melhor 
produtividade acadêmica.

172508 Aplicação de IMR, Aplicação de multa e penalidades, sanções e tomada de decisões. Estratégia, Projetos e Processos
Fiscalização de Projetos, Obras e Serviços 
de Engenharia Eficiência, Eficácia e Efetividade na gestão dos serviços públicos

165859 Criar um fluxo eficiente de processos e projetos dentro do ambiente organizacional. Estratégia, Projetos e Processos

Criação do fluxo de processos e projetos:  
como elaborar, aplicar, gerir e monitorar os 
projetos do setor e os processos de 
trabalho.

Melhor desempenho na elaboração de projetos, no acompanhamento 
da sua execução e economia de tempo para suas análises.

174057
Planejar, organizar, Coordenar e Controlar ações voltadas para a implementação e 
manutenção da Segurança do Campus Estratégia, Projetos e Processos Gestão de Segurança Pública

Aumento da segurança, parcerias, melhoria da qualidade dos 
serviços.

179178
AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO 
PÚBLICA, VISANDO ASSEGURAR UMA GESTÃO EFETIVA E ÉTICA. Estratégia, Projetos e Processos GESTÃO PÚBLICA

SERVIDORES CAPACITADOS NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO 
E GESTÃO PÚBLICA.

193516
Necessidade contínua de capacitação, para desenvolvimento de habilidades e 
competências na gestão e planejamento da educação, gestão pública e gestão Estratégia, Projetos e Processos

Técnicas, recursos e estratégias para o 
desenvolvimento de pessoas. Cursos 
básicos e rápidos sobre administração, 
gestão de pessoas, hierarquia e func

Construção de um ambiente inclusivo, favorável à cooperação e ao 
trabalho em equipe, atuando como líder agregador, engajador, 
incentivador e empoderador

164085 ATIVIDADES INERENTES AO CARGO/FUNÇÃO. Estratégia, Projetos e Processos
ELABORAÇÃO DE EDITAIS DE 
SELEÇÃO COM CLAREZA E PRECISÃO

EVITAR QUESTIONAMENTOS E ASSEGURAR UMA QUESTÃO 
ÉTICA E EFETIVA

178422
Desenvolver habilidades na área da gestão pública, buscando sempre conhecimento 
ma área da inovação no serviço público. Estratégia, Projetos e Processos

Cursos na área da Gestão Pública 
(Mestrado)

Alinhar as ações do setor com as estratégias institucionais, previstas 
no PDI e PDTIC da instituição, contribuir para o desenvolvimento da 
Universidade e prestar sempre o melhor atendimento ao público, seja 
ele interno ou externo.

172072 Aprender e desenvolver a linguagem de sinais Cidadania
Língua Brasileira de Sinais (Libras) - 
Teoria e Prática

Inclusão para o atendimento às necessidades da comunidade 
acadêmica

185605 Conhecimento em Administração Pública. Orçamento e Finanças

COMPRA INSTITUCIONAL DA 
AGRICULTURA FAMILIAR E CHAMADA 
PÚBLICA.

A criação de um manual que facilite o processo de compra 
Institucional de produtos da Agricultura Familiar, para uso nos 
Restaurantes Universitários.
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217359

Realizar operações relacionadas ao DARF Numerado da DCTF Web EFD/Reinf no 
Sistema SIAFI.| Realizar operações relacionadas a Ordem Bancária PIX no Sistema 
SIAFI.| Utilização de retenções Tributárias específicas (Legislação Dinâmica) Orçamento e Finanças

Utilização de sistemas contábeis e 
financeiros do governo federal

Conhecimento e segurança para os Técnicos da Unidade realizarem 
as operações inerentes ao Darf  Numerado da DCTF Web EFD/Reinf  
no Sistema SIAFI.   | Conhecimento e segurança para os Técnicos da 
Unidade realizarem as operações inerentes à Ordem Bancária PIX no 
Sistema SIAFI.     | Melhoria dos procedimentos de retenção tributária 
exigidos pela legislação municipal e federal.

182034
Escrituração no sistema EFD-Reinf - SPED / (Escrituração Fiscal Digital das 
Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída); Orçamento e Finanças

Escrituração fiscal no SISTEMA DA 
RECEITA FEDERAL: Escrituração Fiscal 
Digital das Retenções e Informações da 
Contribuição Previdenciária Substituída

operacionalização dos sistemas da Receita Federal EFD Reinf, 
simplificando e centralizando todas as informações das retenções 
destinadas às contribuições previdenciárias, retenção de imposto de 
renda e às retenções das contribuições sociais.

181033
Realizar consulta e análise das prestações de contas de TED’S e convênios na 
Plataforma Mais Brasil. Orçamento e Finanças

Conhecimento para utilização da 
Plataforma Mais Brasil: Termo de 
Execução Descentralizada.

Melhoria no procedimento de análise e acompanhamento de 
prestação de contas de TED’s, assim como acesso as informações 
tempestivas por meio da Plataforma Mais Brasil.

181881 Análise das Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas no SIAFI Orçamento e Finanças

Produção de Notas Explicativas no SIAFI 
com qualidade, objetivas e 
compreensíveis.

Apresentar Notas Explicativas com comprensibilidade, informações 
com clareza e objetividade aos diversos usuários das demonstrações 
contábeis.

181927 Implantação Sistema de Custos Contabilidade e Custos(Escrituração no SIAFI); Orçamento e Finanças

Operacionalização do Sistema de 
Governo/SIAFI: Implantação Sistema de 
Custos Contabilidade e 
Custos(Escrituração no SIAFI).

Geração de informações para subsidiar decisões governamentais e 
organizacionais que conduzam à alocação mais eficiente dos 
recursos públicos.

182965
Identificar com precisão  as situações que podem ou não ser solucionadas com 
suprimentos de fundos, considerando a subjetividade de cada situação. Orçamento e Finanças

Análise de situações referentes à 
possibilidade ou não da utilização de 
suprimento de fundos.

Melhoria dos procedimentos de aquisição via suprimento de fundos, 
desde a concessão do suprimento até aprovação da Prestação de 
Contas.

179169
DESCENTRALIZAR OS PAGAMENTOS DOS PROGRAMAS DE BOLSAS DO 
NAE/PRAEC DO CSHNB. Orçamento e Finanças ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

DOMÍNIO DOS CONHECIMENTOS SOBRE GESTÃO DE 
EMPENHO E PAGAMENTOS, CAPACIDADE DE TOMAR 
DECISÕES E GERENCIAR DE FORMA COMPETENTE E 
ESTRATÉGICA OS ATOS DA ORGANIZAÇÃO.

162034
Criar conhecimentos em administração pública para ser capaz de qualificação para 
compras no serviço público e excelência no atendimento à comunidade Orçamento e Finanças compras no serviço público Agilidade no processo de compras, licitação e convênios.

174650 Usar sistema informatizado de comunicação interna e externa Comunicação Institucional

Comunicação Organizacional - 
desenvolvimento de pessoal e sistemas de 
informação

Maior eficácia e eficiência no atendimento interno e externo, 
possibilitando um ambiente de trabalho mais moderno, integrado, 
harmônico e que atenda aos anseios daqueles que executam o 
trabalho no setor.

192891
5) Constituição e solidificação de redes de contato e trabalho para além da instituição 
de origem; Comunicação Institucional

Realizar cursos e atividades nesta área 
afim de desenvolver as habilidades 
necessárias. Maior inserção da regional, nacional e internacional.

179125

DESENVOLVER CONHECIMENTOS NO CAMPO DA COMUNICAÇÃO, SEUS 
MEIOS E PROCESSOS COMUNICACIONAIS, MÍDIAS E PRÁTICAS 
SOCIOCULTURAIS. Comunicação Institucional

RELAÇÕES PÚBLICAS E 
PROPAGANDA.

SERVIDOR CAPACITADO COM CONHECIMENTOS NO CAMPO 
DA COMUNICAÇÃO, SEUS MEIOS E PROCESSOS 
COMUNICACIONAIS, MÍDIAS E PRÁTICAS SOCIOCULTURAIS.

178643 Dificuldade em realizar comunicação não violenta e objetiva. Comunicação Institucional

Comunicação: feedback, comunicação não 
violenta, comunicação em situações de 
crise, técnicas de negociação.

Maior eficiência nas relações interpessoais e, consequentemente, 
melhora na produtividade da unidade.

178709
Aprofundar conhecimentos na área de atuação, por meio de qualificação, com vistas 
a melhorar a prestação de serviço, para um público específico. Genética Vegetal

Ciências Biológicas: Genética.(Genética 
vegetal).

Melhor desempenho na área específica a ser atendida, como: 
comunicação, trabalho em equipe, visão crítica para resolução de 
problemas, inovação e proposições para mudanças.

151562
Aprimorar a gestão de dados, de modo a promover uma circulação de informações 
dentre todos os setores da unidade.

Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão de dados

Um dos resultados esperados de modo imediato será promover  a 
elaboração de relatórios da unidade com a utilização de dados 
gerenciados pelo o público alvo dessa necessidade, ajudando assim, 
as tomadas de decisões pelas chefias.

151583
A rotatividade de servidores acarreta uma perca de ritmo no compartilhamento de 
informações para a execução das demandas.

Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão do conhecimento.

Dados sistematizados e informações das rotinas da unidade 
compartilhadas e implementadas.
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182845 Atualizar conhecimento em gestão do conhecimento
Gestão da Informação e do 
Conhecimento Biblioteconomia Conhecimento atualizados  em gestão do conhecimento em 2023

168576
Saber utilizar amplamente os softwares BR Office, pois essa deficiência atrasa o 
trabalho na execução de tarefas simples.

Gestão da Informação e do 
Conhecimento Pacote BR Office

Melhoria no desempenho profissional e na qualidade das entregas 
dos serviços prestados.

178566 Cadastro da produção técnica.
Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Gestão da informação e do conhecimento: 
repositórios de conhecimentos; bibliotecas 
digitais; gestão de acervos.

Impulsionar a divulgação científica, popularização da ciência, difundir 
o conhecimento, melhoria dos índices de produção acadêmica tantos 
dos alunos como dos docentes.

168846 Aprimorar conhecimentos em Ciência da Informação
Gestão da Informação e do 
Conhecimento Gestão da informação e do conhecimento

Adequação e melhorias nas dinâmicas  de trabalho e prestação de 
serviços da biblioteca, bem como a equiparação ao desenvolvimento 
dos grandes centros de informação e documentação.

179616
Operar sistemas ou programas informatizados que necessitam de treinamentos 
específicos na área administrativa e específicas de mídia eletrônica.

Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Utilizar da melhor forma os sistemas 
oferecidos pela UFPI

Otimização do desempenho dos servidores nas diversas demandas 
de suas atividades funcionais

169910 Criação de página eletrônica e sua respectiva alimentação de informações.
Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Habilidade em gerir informações sobre 
Projeto

Domínio de dispositivos legais da legislação educacional Básica e 
Superior/ Direito Educacional; Projeto Pedagógico Institucional (PPI); 
Projetos Pedagógicos de Curso (PPC); Educação Conectada; 
Sistemas Eletrônicos das IFES (Sistema SIG e SIMEC) etc.

185285
Lidar com o Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas - SIGAA (ainda 
não possuo acesso).

Gestão da Informação e do 
Conhecimento

Sistema SIGAA e outros sistemas de 
gestão acadêmica.

Mais eficiência e efetividade para a secretaria acadêmica a partir do 
domínio do Sistema SIGAA.

165945 FUNÇÕES QUE NÃO CONSEGUE CUMPRIR Política de Meio Ambiente
RELAÇÕES SOCIEDADE-NATUREZA E 
SUSTENTABILIDADE

APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO NA PESQUISA, ENSINO E 
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

171101
Aplicar e praticar  de forma integral as medidas sustentáveis nas contratações, no uso 
dos recursos da Instituição e na gestão de resíduos. Política de Meio Ambiente

Contratações Públicas Sustentáveis;
Sustentabilidade na Administração Pública;
Elaboração de Políticas, Programas e 
Projetos para o Desen. H. e Sust.

Adequação a política ambiental, Uso adequado dos recursos naturais, 
cultura ambiental.

173410
Elaborar , implementar e envolver/engajar os setores no Plano de Gerenciamento de 
Resíduos Sólidos. Política de Meio Ambiente Curso de Gestão de Resíduos Sólidos Retorno econômico, social, ambiental.

182410
Implementar os procedimentos necessários para o correto descarte de itens de 
consumo não recolhidos pela Divisão de Gestão Ambiental. Política de Meio Ambiente

Gestão de Resíduos: Descarte correto de 
materiais de expediente e consumo 
devolvidos pelos setores e não  recolhidos 
pela Divisão de Gestão Ambiental.

O alcance do desempenho esperado trará à instituição um alto grau 
de eficácia da Gestão de Resíduos, considerando a destinação final 
adequada aos itens inservíveis, além do cumprir a finalidade de 
instituição sustentável.

170991 Elaborar e implementar o Plano de Logística Sustentável Política de Meio Ambiente
Elaboração de Plano de Logística 
Sustentável Funcionamento sustentável da Instituição

183043
MELHORAR AS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS PARA LIDARCOM OS DESAFIOS 
DA INCLUSÃO SOCIAL Políticas Sociais

UM PROGRAMA PARA PROFESSORES, 
TÉCNICOS E COLABORADORES DE 
CAPACITAÇÃO PARA MELHORIA DO 
ATENDIMENTO E SUPORTE DOS 
DISCENTES PNE.

MELHORIA DO PROCESSO DE APRENDIZADO E DO 
RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

182652
Domínio sobre políticas de ações afirmativas, legislação e estudos sobre igualdade 
racial. Políticas Sociais

Ações afirmativas; Igualdade racial; cotas 
raciais; bancas de heteroidentificação.

Combate ao preconceito e racismo na Instituição;
Mais pessoas aptas a colaborar com a análise das bancas de 
heteroidentificação;
Atuação mais justa e respaldada nas bancas de heteroidentificação.

158208
Aprofundar, teórica e metodologicamente os conhecimentos das diversas áreas de 
atuação da LEDOC. Educação e Docência

Participação em eventos científicos das 
áreas de humanas e sociais voltadas às 
temáticas do PPC do curso.

Fortalecimento da dimensão do ensino e pesquisa na educação do 
campo. O aprimoramento dos conhecimentos das diversas áreas 
formativas da LEDOC.
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171272
Necessidade de participar de eventos científicos, de cursos de capacitação que me 
proporcione uma atualização da minha área de pesquisa e de atuação. Educação e Docência

Ciências Agrárias -Zootecnia -Medicina 
Veterinária - das Ciências Biológicas - 
Bioquímica - Microbiologia - Farmacologia.

atualização a partir do descrito será possível um melhor entendimento 
a cerca do aprendido e atualizado.

190734
Utilização do SIGAA e outros recursos tecnológicos (TIC) associados ao trabalho de 
ensino, pesquisa e extensão Educação e Docência

SIGAA; Tecnologias da informação e 
comunicação para ensino (TIC). Melhoria na organização docente e do Curso.

183315 Atualizar conhecimentos na área de Educação Educação e Docência

História, planejamento, Formação de 
professores, políticas educacionais  e 
avaliação

Conhecimentos atualizados em 2023 e anos posteriores na área de 
Educação com foco em História, Planejamento, Formação de 
Professores, Políticas e Avaliação Educacionais.

154133
No contexto dos Agentes Públicos que assumem funções de Docência nesta 
Unidade, todos desempenham seu papel obtendo os resultados previstos. Educação e Docência

Educação e Docência: Graduação, Pós-
Graduação, Extensão e 
Internacionalização.

Será alcançado o desempenho máximo individual, mas também 
dentro de uma visão coletiva dos agentes públicos.

180252 Desempenhar e cumprir novas funções. Educação e Docência

Necessidade de capacitação em nível de 
pós graduação/doutorado para 
desempenho de atividades que exige essa 
titulação. Criar um ambiente propício à experimentação e à melhoria contínua.

193820
-Falta de participação em eventos e congressos de educação.
-Falta de formação didática para o Ensino Superior. Educação e Docência

-Formação didático/pedagógica para o 
Ensino Superior, através da participação 
em eventos educacionais, bem como a 
promoção de cursos de formação didá

-Melhor organização das situações de aprendizagem, através do 
planejamento didático.
-Aprendizagem significtiva, por parte dos alunos,  dos conteúdos 
trabalhados em sala de aula.

187935 Leitura e compreensão de textos e publicações em línguas estrangeiras Educação e Docência Cursos de línguas estrangeiras
Profissionais com mais de uma língua para agregar conhecimentos  
de outras culturas ao portifolio das aulas

171555
Doutorado. Para concorrer a editais da UFPI como PIBID, PIBIC e Projetos de 
Extensão. Educação e Docência Educação/ Educação Especial.

Possibilitará aos futuros docentes uma formação profissional 
direcionada para a inclusão das pessoas com deficiência.

171561

A falta do Doutorado impede em algumas participações de editais de bolsas de 
iniciações científicas, de
pesquisas e de extensão. Educação e Docência Matemática

Teremos mais professores capacitados na instituição, com isso 
aumentando a produção cientifíca e mais
participações em editais de pesquisa e extensão.

187952 Necessidade de aprofundamento do processo avaliativo Educação e Docência

Curso de metodologias ativas envolvendo 
planejamento pedagógico e avaliação da 
aprendizagem

Produção e avaliação de artigos para publicações de grande valor 
para a organização

174142
Participar de eventos científicos, de cursos de capacitação que me proporcione uma 
atualização da minha área de pesquisa e de atuação como docente. Educação e Docência

MATEMÁTICA- EDUCAÇÃO 
MATEMÁTICA- METODOLOGIAS DE 
ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA 
E  FORMAÇÃO DE PROFESSORES

melhor entendimento a cerca do aprendido e atualizado, em eventos, 
cursos, capacitações, a ter como resultado um melhor 
aprofundamento dos temas estudados podendo aplicar em melhor 
benefícios  no ensino - pesquisa - extensão.

169536
Formação continuada na área de educação, mídia, ensino e aprendizagem, avaliação 
do ensino, gestão pública, administração pública e gestão de pessoa. Educação e Docência

Formação continuada na área de 
educação, mídia, ensino e aprendizagem, 
avaliação do ensino.

Melhoria na qualidade de ensino, uma melhor resposta a sociedade e 
à comunidade acadêmica que terá professores capacitados na área 
para o qual esta atuando, não limitando-se apenas aos 
conhecimentos específicos/área.

181834 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Educação e Docência EDUCAÇÃO. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

172879
Aprimorar conhecimento na área de atuação através de qualificação em metodologias 
de ensino e inovação tecnológica. Educação e Docência Metodologias ativas Desenvolvimento social e acadêmico.

176216
Ausência do Doutorado impede a participação em editais de Bolsa de Iniciação 
Científica e em projetos de captação de recursos. Educação e Docência

Liberação para cursar um Programa de 
Doutorado, que irá propiciar mais 
conhecimentos e mais pesquisas e 
produções de artigos.

O doutoramento proporcionará atualizações, inscrições em projetos 
que envolve capitação de recursos, participação em editais do PIBIC 
e maior número de pesquisas e produções de artigos.

158302
Articular com refinamento as discussões centrais da educação do campo com a 
dimensão das metodologias de ensino. Educação e Docência

Cursos de formação de curta duração que 
pense metodologias de ensino a partir das 
especificidades da educação do campo. Fortalecimento da dimensão do ensino na educação do campo.

190819 Adquirir conhecimentos em educação inclusiva Educação e Docência Educação inclusiva Maior inclusão social
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220263

Compreendemos serem necessárias maiores informações e discussões acerca da 
operacionalização da ALTERNÂNCIA e da interdisciplinaridade na LEDOC.| Aprimorar 
conhecimentos na área de atuação para maior desempenho em atividades de 
Pesquisa.
| Aprimorar conhecimentos na área de atuação para maior desempenho em 
atividades de Pesquisa.
| Aprimorar conhecimentos na área de atuação para maior desempenho em 
atividades de Pesquisa. Educação e Docência

História e Politicas Públicas da Educação, 
Cultura popular e práticas educativas 
críticas, Interdisciplinaridade e Pedagogia 
da Alternância

Melhorias na formação dos sujeitos que compõem o curso de 
Educação do Campo.
| Melhorias na formação dos sujeitos que compõem o curso de 
Educação do Campo.| Melhorias na formação dos sujeitos que 
compõem o curso de Educação do Campo.| Melhorias na formação 
dos sujeitos que compõem o curso de Educação do Campo.

182888
Aprimorar conhecimento sobre processo de ensino aprendizagem, através de uso de 
tecnologias da comunicação. Educação e Docência

Treinamento sobre AS NOVAS 
TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO para 
melhorar a prestação dos serviços e 
alcançar os objetivos institucionais.

PRÁTICAS SIGNIFICATIVAS POR MEIO DE USO DAS 
TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO NO CONTEXTO DA SALA DE 
AULA

148079
Ausência do Doutorado impede a participação em editais de Bolsa de Iniciação 
Científica e em projetos de captação de recursos Educação e Docência

Liberação para cursar um Programa de 
Doutorado, que irá propiciar mais 
conhecimentos e mais pesquisas e 
produções de artigos.

O Doutorado irá conceder atualizações, permitir inscrições em 
projetos que envolve capitação de recursos, permitir participação em 
editais do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica e 
maior nº de pesquisas e produções de artigos.

220288

Algumas ações relacionadas a pesquisa e ao uso de novas tecnologias para atuar na 
formação de professores através de curso de pós-doutorado.| Acompanhar e 
aprender novas técnicas e métodos de ensino e desenvolver habilidades múltiplas 
através da participação em eventos científicos. Educação e Docência

PESQUISA E USO DE NOVAS 
TECNOLOGIAS, TÉCNICAS, MÉTODOS 
E MODELOS TEÓRICOS.

AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO NO CAMPO DA 
PESQUISA E UTILIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NA 
FORMAÇÃO DE PROFESSORES| Aperfeiçoamento na performance 
profissional, melhoria nas relações estabelecidas no cotidiano da 
unidade.

193422
Aprimorar conhecimentos em  métodos de ensino aprendizagem, metodologias ativas 
e sistema de gestão educacional. Educação e Docência

Ensino-aprendizagem
Metodologias ativas
Gestão educacional

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

182421 Atuar como tutor na metodologia ativa de ensino. Educação e Docência
Aprofundamento no PBL e em outras 
metodologias ativas.

Melhor atualização dos módulos e orientação nas sessões de tutorias 
do curso de Medicina.

179351
Dificuldade na aquisição de conhecimentos atualizados e eficazes nas diversas áreas 
de estudo. Educação e Docência

Participação em eventos, seminários ou 
congressos em âmbito nacional e 
internacional.

Aquisição de novos saberes e práticas, intercâmbio institucionais, 
motivar a equipe no seu processo de trabalho.

220313

Ampliar os conhecimentos para realizar com mais eficiência as atividades que 
desenvolvo através de capacitação e qualificação.| Desenvolver Projetos de 
Pesquisas, Extensão, publicações de trabalhos acadêmicos através de qualificação 
profissional. Educação e Docência

Contribuir para melhorar a prestação dos 
serviços e alcançar os objetivos 
institucionais.

PROMOVER RESULTADOS EFETIVOS| PRÁTICAS INOVADORAS 
NO ENSINO,  PESQUISA E EXTENSÃO

179357
Dificuldade para escrita de artigos científicos, na perspectiva de fomentar a 
publicação de textos que divulguem os resultados de pesquisa. Educação e Docência

Escrita de artigos científicos, na 
perspectiva de fomentar a publicação de 
textos que divulguem os resultados de 
pesquisas da Enfermagem.

Difundir o conhecimento produzido no Departamento de Enfermagem, 
aprimorar técnica de escrita para artigo científico e analisar as 
tendências temáticas e de escrita científica para a enfermagem e 
áreas afins.

182943
Adquirir conhecimento sobre novas formas de ensino para adequação às novas 
exigências, através da implementação da BNCC e novo Ensino Médio. Educação e Docência

Para adequação e cumprimento da 
legislação educacional em vigor.

MAIOR ENVOLVIMENTO DA EQUIPE DOCENTE NO QUE 
CONCERNE A PROPOSTA DO NOVO ENSINO MÉDIO E 
PROMOÇÃO DE ENSINO DE QUALIDADE E INCLUSIVO.

167073
AMPLIAR O CONHECIMENTO NA ÁREA DE EDUCAÇÃO ATRAVÉS DE 
QUALIFICAÇÃO A NÍVEL DE DOUTORADO Educação e Docência

EXECUÇÃO MAIS PRODUTIVA DA 
ATIVIDADE DOCENTE MELHORIA NA ABORDAGEM E DESENVOLVIMENTO DA ÁREA

179379 Desconhecimento sobre softwares de análise de dados de pesquisa. Educação e Docência
Aproximação dos Softwares de análise de 
dados de pesquisa.

Possibilitar pesquisas menos empíricas, consolidar o conhecimento 
em uma área do saber em ascensão, proporcionar ao docente novos 
recursos de análise de dados.

182985
Otimização do tempo e melhorar desempenho no trabalho, através de tecnologias 
mais avançadas. Educação e Docência

Para melhorar a prestação dos serviços e 
alcançar os objetivo institucionais

A PRÁTICA DOCENTE ESTARÁ DINAMICA E EXECUTADA DE 
FORMA EFICAZ

167887
Aprimorar a comunicação para (re)conhecer a concepção de educação numa 
perspectiva da formação humana considerando os aspectos socioemocionais. Educação e Docência

Práticas pedagógicas: comunicação em 
público e uso de recursos pedagógicos.

Aplicar a importância do planejamento e diversos recursos 
pedagógicos visando a melhoria da qualidade da transferência de 
conhecimento na IES.

165587
A ausência de Doutorado por parte do corpo docente impossibilita maior concorrência 
em editais de pesquisa e extensão. Educação e Docência

Realizar Doutoramento em Educação ou 
áreas afins. Incremento das áreas de pesquisa e extensão.
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182999 Atualizar conhecimentos na área de Educação Educação e Docência
Formação, novas tecnologias e ensino-
aprendizagem

Conhecimentos atualizados  em 2023 e anos posteriores na área de 
Educação com foco em formação, novas tecnologias e ensino-
aprendizagem no ensino, pesquisa, extensão e gestão.

187871
Capacidade de pesquisa limitada, bem como conhecimento de diversas temáticas no 
campo da formação humana e profissional Educação e Docência Pós Doutorado

Docentes melhores capacitados e atualizados para lidar com novos 
conhecimentos, novas formas de aprender e novas habilidades do 
corpo discente

187879
Capacidade de pesquisa limitada, bem como conhecimento de diversas temáticas no 
campo da formação humana e profissional Educação e Docência Doutorado

Aumento de conhecimento e consequente melhor desempenho em 
sala de aula

193782
Aprofundar os conhecimentos sobre Física relacionados ao exercício da docência, 
projetos de extensão e de pesquisa. Educação e Docência

Propiciará um melhor planejamento e 
desenvolvimento do ensino, pesquisa e 
extensão.

Melhorara a participação em editais de Bolsa de Iniciação Científica e 
em projetos de captação de recursos.

175863 Aprimorar as demandas relacionadas à Educação Profissional Tecnológica. Educação e Docência

Aprimorar o processo de Ensino e 
Aprendizagem na Educação Profissional 
Técnica e Tecnológica.

Aprimoramento das atividades a serem realizadas no Setor, 
acarretará em uma maior produtividade ao desempenho da 
organização.

180663
Conhecer sobre metodologia de pesquisa avançada com a finalidade de realizar 
pesquisas com maior impacto acadêmico

Uso de evidências em políticas 
públicas Métodos de pesquisa Maior produtividade nas pesquisas cientificas realizadas

187907
Manusear programas ou aplicativos essenciais para a condução das atividades 
docentes utilizando tecnologia básica Tecnologia da Informação. Informática básica

Redução de consumo de materiais físicos com a otimização dos 
recursos digitais, interações melhores com os alunos em sala de aula 
e agilidade dos processos docentes sem a dependência de tutoria 
para atividades básicas de tecnologia.

181520
Aprimorar o conhecimento nas legislações e ferramentas na área da segurança da 
informação. Tecnologia da Informação.

Gestão e segurança da informação e 
áreas correlatas.

Permitir propor e adotar requisitos e controles mínimos segurança da 
informação nas ações e iniciativas de TIC na organização.

170267
Faltam equipamentos (laboratórios de informática) e conhecimento para manejar 
melhor de TI Tecnologia da Informação.

Qualificação para a gestão no sentido de 
melhorar a relação entre ensino e a 
aprendizagem.

Melhorar o desempenho da gestão e aperfeiçoar o atendimento do 
público alvo (estudantes).

150053 Dificuldade de manejo das novas ferramentas tecnológicas. Tecnologia da Informação. Metodologia e Técnicas da Computação
Como resultado espera-se atender com mais agilidade às 
necessidades institucionais sem prejuízo quanto aos prazos.

187944 Falta de conhecimento sobre metodologias ativas Tecnologia da Informação.
Aquisição e treinamento de softwares 
estatísticos (Atlas-TI e Iramuteq) Aperfeiçoamento dos trabalhos de pesquisa e ensino

181830 Aprimorar os conhecimentos no desenvolvimento Web Tecnologia da Informação.
Desenvolvimento web e áreas correlatas 
(especialização)

Fortalecer o desenvolvimento de habilidades para melhor contribuir 
nos projetos institucionais relacionados a área.

179345
Utilização das diversas funcionalidades dos Sistemas Informatizados utilizados pela 
instituição e pelo Governo Federal de forma satisfatória. Tecnologia da Informação.

Capacitação dos servidores nas diversas 
funcionalidades dos Sistemas 
Informatizados utilizados pela instituição e 
pelo Governo Federal

Descentralizar serviços de informação do curso; otimizar ações do 
sistema de informação; manusear de forma adequada o sistema de 
informação; manter o sistema sempre atualizado.

193688 Domínio de planilhas eletrônicas Tecnologia da Informação. Aplicativos
Desenvolver as atividades de progressão funcional e controle técnico 
dos dados com maior rapidez

179363
Baixa adesão na utilização de ferramentas de ensino e aprendizagem para trabalho 
remoto e metodologias ativas no ensino superior. Tecnologia da Informação.

Ampliação dos conhecimentos sobre 
ferramentas de ensino 
e aprendizagem para trabalho remoto e 
metodologias ativas 
no ensino superior.

Aperfeiçoar os saberes sobre tecnologias da informação, fortalecer 
essa área do saber para a Enfermagem, alcançar maior público alvo 
de ação.

179374
Manejo técnico de dispositivos e elaboração de cenário de Simulação Clínica 
Avançada. Tecnologia da Informação.

Manejo técnico de dispositivos e 
elaboração de cenário de Simulação 
Clínica Avançada.

Alcançar novos espaços das tecnologias em saúde no mundo, 
fortalecer a necessidade de aior aprimoramento da técnica por meio 
da simulação clínica, propiciar ao aluno espaço de vivências 
controladas.

189127 UTILIZAR AMPLAMENTE OS SISTEMAS DO SIGAA/SIPAC(UFPI). Tecnologia da Informação. SISTEMAS DO SIGAA/SIPAC.

Resulte no domínio durante a execução das atividades dentro de 
cada sistema do SIGAA/SIPAC, possibilitando a resolução de 
problemas de maneira mais ágil e eficiente.

157163 Formular e  operar planilhas eletrônicas. Tecnologia da Informação. Planilha eletrônica
Aperfeiçoará a elaboração e operação de planilhas eletrônicas, 
relatórios e o fluxo de produção de dados para a instituição.

181910 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Análise e Ciência de Dados ANÁLISE DE DADOS. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
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180904
Aprimorar conhecimentos sobre análise de dados para melhorar a prestação de 
serviços e alcançar os objetivos institucionais Análise e Ciência de Dados Métodos de pesquisa Aprimoramento do trabalho docente

198880

Analisar com segurança as planilhas de custos dos contratos de mão de obra no que 
diz respeito aos custos não renováveis.| NÃO SER HABILITADO PARA 
DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS AVANÇADAS EM SAÚDE COLETIVA| 
ANÁLISE DE DADOS PARA CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO E 
ANÁLISE DADOS, FACILITANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES E TOMADAS 
DE DECISÕES. Análise e Ciência de Dados ANÁLISE E CIÊNCIA DE DADOS

Segurança na análise dos custos não renováveis . | DOCENTES 
CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES DE ENSINO, 
PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA SELECIONADO.| 
SERVIDORES CAPACITADOS EM ANÁLISE DE DADOS PARA 
CONSTRUÇÃO DE PAINÉIS DE MONITORAMENTO E ANÁLISE 
DADOS, FACILITANDO A GESTÃO DAS INFORMAÇÕES E 
TOMADAS DE DECISÕES.

179174
As capacidades existentes serão aprimoradas vista a diversidade e integração de 
pessoas interessadas num mesmo fim. Análise e Ciência de Dados

No campo da consultoria estatística existe 
uma gama de possibilidades a qual os 
métodos usados em ciências de dados 
podem ser empregados.

Desse modo, espera-se uma formação unificada das demandas por 
análise estatística a partir do desenvolvimento de atividades de 
colaboração estatística que pavimentem uma formação mais sólida 
junto a grupos que possuem vasta experiência na área.

178436

QUALIFICAÇÃO A NÍVEL DE PESQUISA E CAPACITAÇÃO PARA DOCENTES 
DESENVOLVEREM PROJETOS E ENSINO E SERVIDORES TÉCNICOS PARA 
DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES. Outro - não especificado

INOVAÇÃO DE TÉCNICA DE ENSINO E 
PESQUISA NO DESENVOLVIMENTO DE 
PRODUTOS NA ÁREA DO DESIGN DE 
MODA.

MELHOR DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS E MAIOR 
COMPETITIVIDADE POR PARTE DA ORGANIZAÇÃO.

174603 Melhorar a qualidade de interpretação no par linguístico Libras/Língua Portuguesa Outro - não especificado

Tradução e interpretação no par linguístico 
Libras/Língua Portuguesa
Desenvoltura de competência e 
estratégias tradutórias Maior qualidade do serviço prestado aos usuários.

165144 Manutenção de equipamentos de microscopia óptica. Outro - não especificado

Manutenção de equpamentos 
laboratóriais, especificamente manutenção 
de microscópios ópticos.

Atualmente há uma grande quantidade de equipamentos com 
necessidade de manutenção por pessoal especializado. Isso permitirá 
a disponibilização de mais equipamentos (e com mais qualidade) para 
utilização em atividades de ensino e pesquisa.

176174
Ampliar e desenvolver práticas dialéticas em áreas que impactam diretamente o 
ensino no Curso de Letras-Libras através da participação em Congressos. Outro - não especificado

Letras-Libras, Linguística, Linguística 
Aplicada, Estudos da Tradução, Literatura 
(Surda), Libras, Tecnologias.

Promover o desenvolvimento da pesquisa e da inovação tecnológica, 
bem como fortalecer a divulgação da produção científica da UFPI e 
ampliar a troca de saberes entre a academia e a sociedade por meio 
das atividades universitárias.

183665
Desenvolvimento de Projetos e Pesquisas que exigem titulação mínima, obtidas 
através da realização de Pós-Graduação, para participação. Outro - não especificado Design de Interiores.

Maior conhecimento na área, com reflexos diretos na realização de 
novas pesquisas e avanços na área de Ciência e Tecnologia, 
aprimorando sua importância institucional e social.

175478
Ofertar mais capacitações que auxiliem na compreensão daquilo que será 
desempenhado nas mais diversas funções. Outro - não especificado

Curso/ Educação Formal: Mestrado e 
Doutorado/ Evento/ Experiência Prática/ 
Pós-Doutorado em áreas afeitas ao curso 
de Letras-Libras e seus servidores.

Ampliar os conhecimentos para aprimorar e melhorar a realização de 
atividades inerentes ao cargo.

175531 Editar vídeos Outro - não especificado Edição de Vídeo Melhora na oferta de materiais didáticos para os alunos surdos.

218295
Ampliar o conhecimento sobre a área de atuação do docente através qualificação em 
nível de pós-doutorado.| Melhor a oferta de capacitação na área de Libras Outro - não especificado

Letras, Linguística, Linguística Aplicada, 
Literatura (Surda) e Libras

Garantir a atualização e aprimoramento do conhecimento docente e o 
desenvolvimento e integração entre ensino, pesquisa e extensão.| 
Permitir melhores práticas laborais e de comunicação com os sujeitos 
surdos.

218300

Métodos de avaliação integrada às competências exigidas no ENADE; 
Competitividade em projetos de financiamento por agências de fomento; | 
Adequabilidade às rotinas administrativas da unidade, incluindo cumprimento de 
prazos e utilização de instrumentos próprios;| Pesquisas laboratoriais de bancada e 
ensaios clínicos ou estudos experimentais;
Interdisciplinaridade com pesquisadores e professores de outra áreas| Orientação de 
pesquisas em nível de latu-senso e stricto-senso. Outro - não especificado

Capacitação em métodos avaliativos no 
ensino superior; Capacitação em boas 
práticas no ensino, pesquisa e extensão.

Melhor preparo do corpo docente na elaboração de questões 
temáticas "estilo ENADE";
- Maior adesão às rotinas administrativas;
- Aumento na qualidade na formação de recursos humanos e dos 
resultados de pesquisa.| - Melhor preparo do corpo docente na 
elaboração de questões temáticas "estilo ENADE";

175557
Desenvolver ações nas áreas de Escrita de Sinais, Tradução e Interpretação (Libras) 
e Estudos Surdos Outro - não especificado

Escrita de Sinais, Tradução e 
Interpretação (Libras) e Estudos Surdos. Possibilitar o fortalecimento da área junto ao Curso de Letras-Libras.

175815 Elaborar normalização/normatização para produção audiovisual acessível Outro - não especificado
Estudos da Tradução - Produção 
Audiovisual Acessível Melhora da qualidade do serviço prestado aos usuários.
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171734
Melhorar as habilidades na condução de análises e técnicas na área de fisiologia e 
bioquímica vegetal com foco na interação leguminosa-rizóbio. Fisiologia Vegetal

Fisiologia e bioquímica de plantas 
noduladas.

Após a qualificação, será possível aprofundar as análises e melhorar 
as abordagens em projetos na área de fisiologia e bioquímica vegetal 
com foco na interação leguminosa-rizóbio.

169561
A classificação dos organismos é continuamente atualizada e gera a necessidade de 
atualização constante dos recursos humanos em nível docente. Taxonomia Vegetal Sistemática Vegetal

Maior qualidade do conteúdo trabalho com o público alvo da IES (os 
discentes) elevando o nível de apropriação e atualização do 
conhecimento.

171121
Análise e classificação de solos; tratamento, análise e modelagem de dados 
ecológicos; Identificação taxonômica de plantas angiospermicas. Botânica Aplicada

Ecologia Vegetal - Programas Estatísticos 
para interação de redes ecológicas; 
Modelagem de nicho ecológico; 
distribuição de plantas e mudança climátic

- aprimoramento para formação e inovação;
- estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de pesquisas 
em redes com instituições nacionais e internacionais;
- Trazer soluções que atendam as necessidades para o 
desenvolvimento local e regional

181741 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Botânica Aplicada BOTÂNICA GERAL. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

176987 Não ser Doutor dificulta o acesso a editais de fomento e bolsas de pesquisa Paleozoologia

Participar de Programa de Pós-graduação 
em nível de Doutorado na área de 
Paleozoologia.

Ampliação das pesquisas científicas e das atividades de extensão; 
captação de recursos externos á UFPI; melhor qualificação do corpo 
discente através da aplicação de novas tecnologias habilitação para 
atuar em programas de pós-graduação.

181852 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Paleozoologia PALEONTOLOGIA. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

166406 A equipe atual não está habilitada para a realizar taxidermia de animais Morfologia dos Grupos Recentes Taxidermia de vertebrados e invertebrados

A unidade será capaz de processar de forma mais célere as amostras 
biológicas que recebe, disponibilizando-as para pesquisas, ações 
educativas, exposições, treinamentos, etc.

181760 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Zoologia Aplicada ZOOLOGIA. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

176957 Trabalhos sobre taxonomia integrativa e curadoria de coleções entomológicas. Zoologia Aplicada sistemática/taxonomia e fitossanidade.

Melhor gerenciamento e conservação das coleções biológicas 
presentes na instituição. Possibilidade de formação de pessoal 
qualificado nas áreas objeto deste PDP (sistemática/taxonomia e 
curadoria de coleções).

183153
Atualizar conhecimentos sobre pesquisa quantitativa em educação incluindo curso de 
estatística Estatística

Estatística para pesquisa quantitativa em 
educação

Conhecimentos atualizados sobre pesquisa quantitativa em educação 
incluindo curso de estatística no ano de 2023 e anos posteriores

180094
Elaboração de painéis que apresentem gráficos, tabelas e indicadores, por estrato. 
Por exemplo, análise de dados por Centros da UFPI: CCN, CCHL, CT. . Estatística

Aprender outras linguagens de 
programação.

Elaboração de gráficos, tabelas e indicadores, que facilitem a 
visualização dos dados.

182257
NÃO SER HABILITADO PARA DESENVOLVER ESTUDOS E PESQUISAS 
AVANÇADAS EM SAÚDE COLETIVA Estatística Bioestatística

DOCENTES CAPACITADOS PARA DESENVOLVER ATIVIDADES 
DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO NO TEMA SELECIONADO.

181812 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Ecologia Aplicada ECOLOGIA MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

178283
Ofertar cursos ou disciplinas sobre áreas específicas cobradas no mercado de 
trabalho. Ecologia Aplicada Estatística multivariada

Maior produtividade nas atividades de pesquisa e orientação de 
alunos de iniciação científica e pós-graduação.

176419
Atualização clínica, prática/laboratorial nas áreas morfológicas: anatomia. histologia e 
embriologia. Histologia

Afastamento para Capacitação clínica e 
prática/laboratorial nas áreas morfológicas: 
anatomia. histologia e embriologia.

Capacitação clínica e prática/laboratorial nas áreas 
morfológicas:anatomia. histologia e embriologia, trazendo as técnicas 
atuais a serem implementadas nas atividades docentes e 
laboratoriais, melhorando a qualidade do ensino/aprendizagem dos 
alunos.

169380
Aperfeiçoamento e aprimoramento de novas técnicas de coloração e fixação de 
lâminas histológicas. Histologia

Aprimoramento de novas técnicas 
utilizadas em microscopia utilizando novos 
corantes histológicos.

Construção de conhecimentos, aplicação na pratica docente estes 
conhecimentos, fortalecendo os vínculos e parcerias acadêmicas e 
institucionais, alem da importante troca de saberes e intercâmbios 
entre núcleos de pesquisa interinstitucionais.

176412
Atualização clínica, prática/laboratorial nas áreas morfológicas: anatomia. histologia e 
embriologia. Anatomia

Afastamento para Capacitação clínica e 
prática/laboratorial nas áreas morfológicas: 
anatomia. histologia e embriologia.

Capacitação clínica e prática/laboratorial nas áreas morfológicas: 
anatomia. histologia e embriologia, trazendo para o departamento 
técnicas atuais a serem implementadas nas atividades docentes, 
ampliando a qualidade do ensino-aprendizagem.

180283
Dissecação de cadáver humano, para auxiliar o técnico de necrópsia na dissecação 
dos cadáveres destinados ao campus para as aulas de anatomia. Anatomia

Dissecação de cadáveres humanos e 
preparo de peças anatômicas.

Transmissão de conteúdo para os alunos, preparo de novas peças 
anatômicas, produção de material para aulas, capacitação de alunos, 
técnicos e novos docentes.
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176003
Domínio técnico da prática de dissecação cadavérica, com ênfase em cabeça e 
pescoço. Anatomia

Anatomia Topográfica da Face com 
dissecação da cabeça e pescoço.

Aperfeiçoar o desempenho padrão de atividades até o momento 
desenvolvidos através do fortalecimento do ensino teórico-prático e 
estimulação do caráter investigativo e exploratório no ambiente 
acadêmico.

169378 Aperfeiçoamento e aprimoramento das técnicas de plastinação em material biológico. Anatomia

Aprimoramento da técnica de conservação 
para estudo macroscópico de peças 
anatômicas naturais sem utilização de 
formol e sem mudança de sua coloração.

Construção de conhecimentos, aplicação na prática docente este 
conhecimento, fortalecendo os vínculos e parcerias acadêmicas e 
institucionais, além da importante troca de saberes e intercâmbios 
entre núcleos de pesquisa interinstitucionais.

169382
Técnicas anatômicas atuais, técnicas atuais de dissecação, preparação de peças e 
glicerinização. Anatomia

Cursos de aperfeiçoamento de novas 
técnicas de preparação de peças 
anatômicas, dissecação e glicerinização.

Aumentar a eficiência e experiência de todos os docentes em 
anatomia humana e dos técnicos de laboratório em anatomia humana 
para preparação, dissecação e glicerinização de peças anatômicas, 
aumentando acervo e qualidade de peças para aulas práticas.

179726
Não estar preparada para o  processo de internacionalização da UFPI, no que diz 
respeito a oratória e escrita da língua inglesa

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Modelagem estatística: representação 
simplificada da realidade, através de 
modelos,  com o objetivo de descrever 
diferentes aspectos de interesse.

Para o curso de estatística da UFPI possibilitará a internacionalização 
e melhoria acadêmica, possibilitando uma conexão com outras 
universidades do exterior.

220270

Extração de dados para gerenciamento dos indicadores institucionais de graduação 
junto aos setores competentes da
Administração Superior.
| Realização de curso de pós-graduação em nível de doutorado

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Desenvolvimento, a análise e a avaliação 
de métodos e modelos que contribuam 
para o avanço da produção de estatísticas 
públicas da Instituição.

Melhoraria da transparência das estatísticas públicas da Instituição 
para os órgãos de controle e sociedade.| Aumento na qualidade e 
quantidade de publicações em periódicos, além da criação de novos 
projetos de pesquisa e novas áreas de estudo e aplicação do 
conhecimento juntamente com os alunos e professores do 
departamento.

179054
Na perspectiva de melhorias, não se sabe fazer: Falar com fluidez  e escrever com 
maiores habilidades a língua inglesa.

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Dentro da temática de probabilidade e 
estatística aplicadas o interesse é adquirir 
melhorias do vocabulário da língua inglesa 
para auxiliar na fluidez

Para o curso de estatística da UFPI irá possibilitar, de forma efetiva, a 
internacionalização. Melhoria acadêmica. Maiores possibilidades de 
conexão com outras universidades do exterior e melhorias da 
qualidade de ensino.

192626 2)Utilizar softwares de estatística para utilizar na análise de dados em pesquisa.
Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Curso na área de estatística aplicada as  
Ciências  Sociais, para aprender a 
utilizar/manusear o softwares  de analises 
de dados.

Melhor desempenho nas aulas de metodologia quantitativa, e como 
consequência melhor aprendizado dos alunos, logo uma melhor 
qualificação do profissional que está sendo formado.

179080
A busca por novas capacidades para a unidade faz com que ela se renove e melhore 
na capacitação do material humano.

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Estatística aplicada a outras áreas do 
conhecimento. Busco de intercâmbio 
acadêmico, onde novas práticas podem 
ser absorvidas pela unidade.

Trará o uso de novos métodos e tecnologias para a organização, cujo 
conhecimentos poderão ser passados para outras pessoas que 
dependem dessa organização.

179123
habilidades de comunicação em outras línguas, gestão de dados estruturados, 
modelos estatísticos avançados para previsão, data mining e visualização,

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

Estatística aplicada, especialmente 
práticas de coleta, manipulação e 
modelagem de grandes bancos de dados.

As consequências serão: melhoria na qualidade dos conteúdos 
ministrados, profissionais mais produtivos e atentos aos avanços de 
suas áreas, conteúdo mais adequado à realidade atual e alunos mais 
engajados.

189134

ELABORAR PLANILHAS PARA MENSURAÇÃO DE DADOS COM A UTILIZAÇÃO 
DE FORMULAS E FILTROS, EM SOFTWARE/APLICATIVOS DE TABULAÇÃO 
(EXCEL, LIBRE OFFICE, ETC).

Probabilidade e Estatística 
Aplicadas

TABULAÇÃO DE DADOS (Simples e 
Cruzada)

A ELABORAÇÃO COM EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DE 
TABELAS/MENSURAÇÃO DE DADOS QUE PODEM FACILITAR A 
ANÁLISE DOS INDICATIVOS NO CUMPRIMENTO DAS METAS E 
OBJETIVOS DO SETOR.

171012

ATUAÇÃO EM PARCERIA COM PESQUISADORES DO EXTERIOR, INCLUINDO 
USO DE TÉCNICAS INOVADORAS DE FISIOLOGIA VEGETAL E 
BIOQUÍMICA;QUALIFICAR ALUNOS DE MESTRA Metabolismo e Bioenergética

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BOTÂNICA – 
FISIOLOGIA VEGETAL
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS - BIOQUÍMICA – 
METABOLISMO E BIOENERGÉTICA

- aprimoramento para formação qualificada de discentes de 
graduação e pós-graduação;
- estabelecimento de parcerias para desenvolvimento de pesquisas 
em redes com instituições nacionais e internacionais;

152209 Utilização de protocolos de manuseio de equipamentos e análises mais elaboradas. Metabolismo e Bioenergética Lagarta do cartucho, milho Bt, resistência
Melhorias no desempenho das atividades e maior qualificação para 
atendimento e preparação do se público alvo

181774 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Biologia Molecular BIOTECNOLOGIA. MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.
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177997
Aprimorar o conhecimento e prática de técnicas moleculares. Realizar capacitação na 
área. Biologia Molecular

Aprender sobre sequenciamento e análise 
de sequências gênicas

Contribuir para o atendimento de demandas geradas pela sociedade 
em relação à temática (caracterização da biodiversidade, diagnóstico 
molecular, dentre outros).

181898 CAPACITAÇÃO CATAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS. Biologia Molecular
AMPLIAR PESQUISAS, PUBLICAÇÕES E 
PARCERIAS.

MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA DOS LABORATORIOS DE 
PESQUISA A PARTIR DA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E 
REAGENTES, REFLETINDO NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS DE 
MAIOR IMPACTO CIENTÍFICO, ALÉM DA QUALIFICAÇÃO DOS 
DOCENTES, TÉCNICOS E DISCENTES.

178338
Gerar resultados com a utilização de tecnologias aplicadas da biologia molecular, 
como NGS e PCR em tempo real. Biologia Molecular

Aplicação de técnicas de sequenciamento 
de nova geração, genotipagem e análise 
de expressão gênica.

O aprendizado destas tecnologias pode colocar esta IES em um 
patamar de igualdade a outras instituições renomadas, permitindo 
gerar soluções genéticas a problemas ambientais, clínicos ou 
agropecuários relacionados às ciências da vida.

198909

Novas metodologias de pesquisa e colaborações científicas para o desenvolvimento 
do conhecimento científico e acadêmico.| Observa-se uso limitado dos recursos de 
bioinformática (genômica e pós-genômica). A baixa capacitação na área limita o 
desenvolvimento tecnológico. Biologia Molecular

Pesquisas que empregam a biologia 
molecular como ferramenta para a 
produção de conhecimento e inovação 
tecnológica.

Aprimorar habilidades e competências nas áreas de bioquímica e 
farmacologia impactando diretamente na produção do conhecimento, 
inovação tecnológica e científica e formação de recursos humanos.| 
Expansão significativa no desenvolvimento tecnológico e inovação, 
bem como consolidar parcerias com instituições de grande prestígio 
nacional e internacional e capazes de garantir acesso a tecnologias 
de ponta beneficiando o departamento.

194666
Aperfeiçoamento na área de biofísica, especificamente em análises de fluidos 
biológicos em impressão 3D Biofísica de Processos e Sistemas

Desenvolvimento de plataformas 
microfluidicas aplicadas a sistemas 
biológicos

Criação de uma nova linha de pesquisa e formação de recursos 
humanos altamente qualificados, fortalecendo os programas de 
graduação e pós-graduação.

165042
A especialidade da servidora é Análises Clínicas, contudo há laboratórios que 
necessitam de conhecimento prévio de outras áreas, como farmacologia. Farmacologia Geral

Farmacologia geral, Farmacologia clínica, 
Farmacologia Bioquímica e Molecular.

Funções que eram desenvolvidas apenas por um servidor poderão se 
redistribuídas, trazendo um melhor funcionamento para o setor, pois o 
servidor poderá atender demandas correlacionadas a laboratórios aos 
quais anteriormente não tinha conhecimento.

193403
Aprimorar conhecimentos em áreas da saúde, afim de melhorar compreensão das 
inter-relações pessoais e no trabalho em sala de aula. Neuropsicofarmacologia

Psicologia do Ensino e aprendizagem
Psicologia Organizacional
Farmacologia Geral

Maior desempenho e produtividade dos docentes vinculados ao 
curso.

169398
Novas metodologias de pesquisa e colaborações científicas para o desenvolvimento 
do conhecimento científico e acadêmico.

Farmacologia Bioquímica e 
Molecular

Metodologias para a pesquisa de 
mecanismos de ação nas diversas áreas 
da Farmacologia.

Aprimorar habilidades e competências nas áreas de bioquímica e 
farmacologia impactando diretamente na produção do conhecimento, 
inovação tecnológica e científica e formação de recursos humanos.

182749 gerenciamento de fármacos Farmacologia Clínica
Atualizar os médicos Veterinários sobre 
atualização dos fármacos na rotina clínica

Permitirá a equipe tomar melhores decisões sobre escolha dos 
fármacos

181841 CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL Microbiologia Aplicada MICROBIOLOGIA MELHORIA DO EIXO ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.

182967 atualização nos tópicos de microbiologia, assim como infecção nosocomial Microbiologia Aplicada
Infecção hospitalar ou nosocomial; uso 
racional de antimicrobianos

permitirá reduzir os números de infecções de patógenos 
multirresistentes no HVU, além do emprego racional de 
antimicrobianos

183628
Desenvolvimento de Projetos e Pesquisas que exigem titulação mínima, obtidas 
através da realização de Pós-Graduação, para participação. Construção Civil Sustentabilidade e novos materiais.

Maior conhecimento na área, com reflexos diretos na realização de 
novas pesquisas e avanços na área de Ciência e Tecnologia, 
aprimorando sua importância institucional e social.

179149
APLICAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS NAS ROTINAS 
DE CONSTRUÇÃO CIVIL. Construção Civil

ENGENHARIA CIVIL - CONSTRUÇÃO 
CIVIL

MELHORA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
PATRIMONIAL, COM A UTILIZAÇÃO CORRETA DE NOVAS 
TECNOLOGIAS DESTINADOS À CONSTRUÇÃO CIVIL.

180012
Considerando que o conhecimento sempre pode ser melhorado, todas as áreas do 
depto. sempre necessitarão de constante atualização e aperfeiçoamento. Engenharia Hidráulica

Engenharia Hidráulica, Geotécnica, 
Recursos Hídricos, Tratamento de Águas 
de Abastecimento e Residuárias, 
Saneamento Básico, Saneamento 
Ambiental. Melhor desempenho.
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180142
Aprofundar conhecimentos relacionados a novas metodologias de cálculo, alterações 
nas políticas de monitoramento, informação sobre novos equipamentos. Engenharia Hidráulica Recursos Hídricos e Saneamento.

Melhorar enquanto profissional, na capacidade de inovação e 
pesquisa dentro da Universidade.

180458
Ter uma base mais profunda e consistente de conhecimento e uma visão mais ampla 
sobre o tema. Engenharia Hidráulica Engenharia Hidráulica. Aumento da qualidade e consistência dos produtos entregues.
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