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Precursores facilitadores

Previsão na Política 
de Gestão de 
Pessoas
(2008)

Funções essenciais 
de Gestão de 
Pessoas 
implantadas

Criação da Escola 
Corporativa
(2013-2016)
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• Sensibilização da alta cúpula
• Sensibilização e nivelamento conceitual para as equipes atuantes em Gestão de

Competências e Educação Corporativa
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Identificação de Temas Essenciais

• Oficina com os setores estratégicos do TCDF
• Nivelamento de conhecimento
• Sensibilização dos setores
• Levantamento de temas (~50)

• Alinhamento da Mandala às competências mapeadas

• Validação ampla com os servidores



Identificação de Temas Essenciais

• Informática aplicada

• Estatística

• Redação de texto

• Interpretação de normas 

jurídicas

• Jurisprudência

• Análise de demonstrações 

contábeis
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Normatização

• Criação de Portaria nº 315/2016 normatizando as Trilhas de Aprendizagem

• Aspectos normatizados:
1. Definições, premissas e objetivos;
2. Requisitos para abertura de trilhas;
3. Critérios para seleção e disponibilização de conteúdos nas trilhas;
4. Regras e parâmetros de qualidade de conteúdos de aprendizagem;
5. Padrão básico da estrutura das trilhas;
6. Atores, papeis e atribuições relacionados à gestão das trilhas;
7. Regras para abertura, manutenção e encerramento das trilhas;
8. Testes e provas
9. Taxonomia de opções de aprendizagem.



Normatização

Premissas:

• Ter a competência e o desenvolvimento autogerenciado como objetivos 
mais importantes que a forma de aquisição, sendo a escolha do percurso 
entre diversas trilhas de aprendizagem um ato voluntário;

• Oferecer aos servidores visão sistêmica da formação profissional e tornar 
visíveis as expectativas da organização em relação aos servidores 

• Permitir livre acesso às ações de desenvolvimento vinculadas às 
competências universais ou específicas da organização;

• Ser estruturada de forma a acelerar o desenvolvimento dos servidores 
para que eles atinjam o desempenho esperado no menor tempo possível.



Normatização

Papeis da Gestão de Trilhas:

1. Supervisor do Sistema de Trilhas de Aprendizagem
2. Orientador Técnico-pedagógico
3. Gestor de Trilha de Aprendizagem
4. Conteudista

*Descentralizados da gestão funcional



Normatização

• Adequação de outros normativos:

• Concessão de GECC: 
• Art. 1º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC será 

devida ao servidor (...) que participar da (...) elaboração e manutenção de 
trilhas de aprendizagem, (...), e elaborar questões de provas ou exames 
de certificação de conhecimentos;

• Concessão de Adicional de Qualificação:
• Art. 24. Os cursos de capacitação realizados e apresentados para fins de 

AQ poderão ser restritos àqueles ofertados pela Escola de Contas 
Públicas quando da implementação das trilhas de aprendizagem.
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• Assessoria Especial de Educação Corporativa
• Elo entre o Sistema de Gestão de Competências e o Sistema de Educação Corporativa 

do TCDF
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• 17 servidores de áreas diversas capacitados em Fundamentos, Metodologia e 
Construção de Trilhas
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• 6 temas priorizados
• Ideação da estratégia de lançamento aos servidores
• Lições aprendidas com o piloto
• Lançamento em Outubro/2017



Estratégia de lançamento

• Mapeamento das áreas de 
excelência do TCDF com foco no 
interesse dos servidores

• Reorganização da mandala de temas
• Validação com todas as áreas







Estratégia de lançamento







Próximos passos

• Lançamento das trilhas piloto para os servidores: Semana das trilhas
• Implementação da sistemática acompanhamento e avaliação das trilhas
• Lançamento de 12 novos temas em 2018
• Integração das trilhas de aprendizagem com o Plano de Capacitação
• Implementação dos Testes de conhecimento das trilhas atuais
• Estudos sobre Certificação de Excelência



Obrigada!

tatianneoliveira@tc.df.gov.br


