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TRILHA FORMATIVA DE RECURSOS HUMANOS (RH) PARA PD&I 

 

Ao longo dos anos, o mercado de trabalho busca profissionais cada vez mais 

capacitados tecnicamente nas habilidades de determinada função, as chamadas 

Hard Skills. Entretanto, os últimos anos tem sido de mudanças tecnológicas e 

mudanças nas funções de trabalho e estruturas ocupacionais, transformando a 

demanda por recursos humanos em um ritmo mais rápido do que nunca em direção 

à aprendizagem ágil ao longo da vida bem como reciclagem e atualização de 

competências em todo espectro ocupacional. Habilidades pessoais relacionadas às 

STEM (traduzido do inglês como Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e 

também habilidades sociais não cognitivas, desempenham um papel fundamental 

nesse novo mundo (LEOPOLD; RATCHEVA; ZAHIDI, 2018). Os alunos de 

engenharia do ensino superior, por exemplo, precisam estar preparados para 

abordar soluções sustentáveis para os problemas complexos enfrentados neste 

século. Eles devem se tornar solucionadores de problemas eficientes, capazes de 

trabalhar em equipes muldisciplinares, prontas para se adaptar às novas tecnologias 

e capazes de adquirir novos conhecimentos e habilidades quando necessário; estas 

competências sã conhecidas como Soft Skills (CAEIRO-RODRIGUEZ et al., 2021). 

O Programa de Formação de Recursos Humanos em PD&I tem por objetivo 

capacitar talentos nos níveis técnicos, de graduação, pós-graduação e 

pesquisadores, para atuarem em projetos de PD&I para a indústria, na área de 

Engenharia e Tecnologia de Alimentos, em cumprimento ao Programa de Formação 

de Recursos Humanos para PD&I do Polo Embrapii IFSP – Câmpus Matão (PIM). 

 A trilha formativa é composta por etapas de diagnóstico, formulação das 

práticas, acompanhamento, avaliação, feedback e certificação e será realizada de 

acordo com a Figura 1. 
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Figura 1. Trilha formativa do programa de Formação de Recursos Humanos em PD&I do PIM 

 
 

Um diagnóstico inicial será realizado à partir de um formulário de 

autoavaliação que deverá ser preenchido no início do credenciamento para o Banco 

de Talentos. No momento da seleção, os discentes e pesquisadores escolhidos para 

participarem dos projetos poderão ser entrevistados com o objetivo de identificar o 

perfil característico e as soft skills que podem ser exploradas e melhoradas, 

aprimorando estas habilidades socioemocionais por meio deste programa.  

 Assim que os discentes e pesquisadores forem selecionados para participar 

dos projetos contratados pelo PIM, a formulação das práticas do programa será 

realizada pela criação de um plano de trabalho trimestral. O primeiro trimestre 

contará com um programa geral, composto por um curso e atividades Hands On de 

Relacionamento Interpessoal a todos os participantes. A partir de então, os planos 

trimestrais serão individualizados a partir do mapeamento da participação e 

desenvolvimento do participante no trimestre anterior. Os cursos serão ofertados 

sempre usando metodologias de ensino-aprendizagem centradas no discente, 

principalmente aquelas baseadas na resolução de problemas ou projetos (PBL, 

Project Based Learning ou Problem Based Learning) associadas com atividades 

Hands On.  

Os cursos oferecidos pelo programa serão realizados em parceria com 

docentes do IFSP - Câmpus Sertãozinho, apresentados na Tabela 1. Os cursos 

serão ofertados e disponibilizados no ambiente virtual Moodle do IFSP para que os 
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alunos participantes dos projetos do PIM realizem a sua capacitação. Os cursos 

serão de curta duração e em EaD para garantir a flexibilidade do curso perante a 

carga horária de dedicação semanal do aluno. 

 

Tabela 1. Plano regular anual de oferta de cursos de capacitação pelo PIM 

Tema Carga horária 
total (h) 

Introdução a oratória 8 
Aplicativos para apresentação 8 

Redação e divulgação científica 10 
Ética em Pesquisa 8 

Empreendedorismo: CANVAS, inovação e 
fontes de financiamento 

16 

Visão sistêmica 8 
Introdução a negociação 8 

Introdução a gestão de projetos 8 
Relacionamento Interpessoal 8 

Gestão do tempo 8 

 

Todo plano será composto por sugestão de curso em conjunto com atividades 

Hands On a serem desenvolvidas dentro do próprio projeto ou fora dele dentro do 

organograma do PIM, buscando todas as oportunidades de capacitação possíveis. 

O plano será apresentado ao coordenador do projeto e demais profissionais, em 

atividades fora dele para acompanhamento. Com esta formação, os discentes e 

pesquisadores estarão mais aptos para atuarem nos projetos e no setor industrial na 

área de Engenharia e Tecnologia de Alimentos, com real capacidade para tomada 

de decisões, liderança de equipes interdisciplinares de PD&I industrial, gestão do 

tempo, criatividade, persuasão, colaboração, gestão, adaptabilidade, comunicação e 

inteligência emocional. 

Ao final de cada trimestre, o coordenador do projeto será responsável por 

encaminhar ao coordenador de RH as respostas de um formulário elaborado com o 

objetivo de avaliar o desenvolvimento dos alunos. O Mapeamento trimestral do 

desenvolvimento do aluno consistirá de uma avaliação pela coordenação de RH, 

juntando a avaliação do coordenador do projeto e a autoavaliação do participante.  

Será realizada uma reunião com a coordenação de formação de RH para 

avaliação do participante no momento de sua entrada no programa e a cada três 

meses de atividades executadas no projeto. No momento de sua saída, um feedback 

dos resultados obtidos ao longo da avaliação do discente será apresentado pelo 

coordenador de formação de RH, para reforçar as habilidades adquiridas ao longo 
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do processo, alinhando-o com as expectativas de perfil em demanda pelo mercado 

de trabalho. Os discentes concluintes deverão dar o seu feedback para autoavaliação 

e constante melhoria deste programa e receberão o certificado de formação em 

inovação. 

Discentes que ainda não tiveram oportunidade de inserção em projetos 

EMBRAPII, poderão participar deste programa de capacitação em oportunidades 

específicas, apresentadas pela coordenação de formação de RH, utilizando projetos 

de iniciação científica ou outros tipos de projeto que esteja desenvolvendo como 

base para a sua capacitação. 

 Outras atividades previstas para formação da equipe de pesquisadores serão 

os eventos técnico-científicos, palestras, minicursos, cursos FIC e/ou de curta 

duração, entre outros. 
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