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Uma proposta de desenvolvimento de competências em que cada servidor gerencia o conteúdo
necessário à sua atuação, o ritmo de aprendizagem e a forma como o conhecimento será adquirido.
Uma plataforma de capacitação e gestão do conhecimento que reúne diversas formas de
aprendizagem e diferentes recursos complementares às ações de treinamento formal. Essas são
algumas das premissas que norteiam o projeto de Trilhas de Aprendizagem, que está em fase de
implantação no TCDF.
Nesta segunda-feira, dia 16 de outubro, todos os servidores estão convidados a conhecer o projeto
piloto de Trilhas de Aprendizagem. Elas foram desenvolvidas desde julho para seis áreas de
conhecimento da Corte. A apresentação será às 15h, no Auditório do Edifício-Sede.
O desenvolvimento da iniciativa partiu das competências mapeadas e de entrevistas com os setores
escolhidos, que serviram de base para organizar todos os temas sujeitos a Trilhas de Aprendizagem no
TCDF. As seis trilhas desenvolvidas até o momento são: Trabalho em Equipe; Gestão de Equipes de
Trabalho; Responsabilização de Agentes Públicos e Privados perante o TCDF; Processo no TCDF;
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Tomada de Contas Especial; e Auditoria de Qualidade de Obras de Pavimentação Asfáltica.
As trilhas reúnem conteúdo específico do trabalho no TCDF – normativos, manuais, documentos,
formulários, estudos de caso, jurisprudência, etc – e também conteúdos e recursos complementares
que auxiliem o aprendizado, como livros, artigos, sites, filmes, vídeos, indicação de cursos presenciais e
EaD, pós-graduação, entre outros.
Em cada área de excelência, há conteúdos específicos e outros que complementam a formação. Por
exemplo, o conhecimento necessário a alguém que quer se tornar excelente em Auditoria de Obras
não se restringe àquele específico da área – Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e
Auditoria de Qualidade de Obras de Pavimentação Asfáltica –, mas compreende também os
conhecimentos gerais sobre Auditoria e Controle Externo, além de conteúdos comuns a todos os
setores do Tribunal, como redação de texto e informática, e outros de caráter comportamental – por
exemplo, trabalho em equipe, ética, dentre outros.
Normatizada por meio da Portaria 315, de setembro de 2016, essa proposta diferenciada de
gerenciamento de competências vem sendo discutida no TCDF desde 2015, e sua implantação é
coordenada pela Escola de Contas Públicas. No mês passado, o projeto piloto desenvolvido no TCDF
foi reconhecido publicamente, durante o 2º Fórum Nacional de Trilhas de Aprendizagem.
Mas, afinal, o que são Trilhas de Aprendizagem?
A denominação de “trilhas” parte da ideia de que o caminho para a aprendizagem é flexível e formado
por diferentes trajetórias de aprendizagem, em que cada pessoa utiliza conjuntos diferentes de
recursos para adquirir o conhecimento necessário ao seu próprio desenvolvimento. Nesse modelo,
quem determina a ordem do aprendizado e os materiais acessados é o próprio servidor, conforme sua
necessidade, o contexto de trabalho e o estilo individual de aprendizagem. As trilhas também são
estruturadas de forma a acelerar o desenvolvimento dos servidores para que eles atinjam o
desempenho esperado no menor tempo possível.

% UM COMENTÁRIO
SOLANGE (HTTPS://INTRANET.TC.DF.GOV.BR/MEMBROS/SOLANGE/) disse:
16 de outubro de 2017 às 11:58 (https://intranet.tc.df.gov.br/lancamento-das-trilhasde-aprendizagem-sera-nesta-segunda-dia-16/#comment-4)
Achei a proposta válida e muito interessante. Participarei desse aprendizado.
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& RESPOSTA (HTTPS://INTRANET.TC.DF.GOV.BR/LANCAMENTO-DAS-TRILHAS-DEAPRENDIZAGEM-SERA-NESTA-SEGUNDA-DIA-16/?REPLYTOCOM=4#RESPOND)

DEIXE UMA RESPOSTA
CONECTADO COMO TATIANNE CRISTINE ALMEIDA DE OLIVEIRA
(HTTPS://INTRANET.TC.DF.GOV.BR/MEMBROS/TATIANNEOLIVEIRA/PROFILE/EDIT/). FAZER
LOGOUT? (HTTPS://INTRANET.TC.DF.GOV.BR/WP-LOGIN.PHP?
ACTION=LOGOUT&REDIRECT_TO=HTTPS%3A%2F%2FINTRANET.TC.DF.GOV.BR%2FLANCAMENTODAS-TRILHAS-DE-APRENDIZAGEM-SERA-NESTA-SEGUNDA-DIA16%2F&_WPNONCE=592C7045E5)
COMENTÁRIO

' POSTAR COMENTÁRIO
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