
As Trilhas são uma nova forma de sistematização do 
conhecimento. Consistem em uma base compartilhada 
de recursos de aprendizagem, gerados interna ou 
externamente, organizados em temas relevantes para o 

selecionados pelo servidor para seu autodesen-
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Vantagens das Trilhas
As Trilhas de Aprendizagem são estruturadas de forma 
a permitir o livre acesso às ações de desenvolvimento e 
a diminuição no tempo de treinamento, além de 
oferecer aos servidores uma visão sistêmica da 

autodesenvolvimento, através de um processo de 
aprendizagem ativo e permanente, vinculado a 

via computador, tablet ou smartphone. Além disso o 
servidor conta com um leque de opções de 
aprendizagem e pode selecionar a que mais se adequa 
ao seu estilo de aprender.

Opções de Aprendizagem
Os órgãos públicos seguem normas e as trilhas 
apresentam várias inovações em relação à capacitação 
tradicional.

• Artigos
• Filmes 
• Jurisprudência
• Sites externos
• Legislação
• Livros
• Documentos
• Manuais e Guias
• Inventários
• Estudo de Caso
• Mentoria
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