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O que são as Rotas de
Aprendizagem em
Inovação no MPU 

PARA QUEM

Membros e servidores de diferentes áreas
que querem inovar

COMO

Currículo flexível, mas guiado e planejado

QUANDO

1° Semestre: formação básica e temática
2° Semestre: incubação de projetos, com
prototipação e experimentação

POR QUE

"Viver em um mundo em constante mudança
significa que quem fica no mesmo lugar vai
para trás" - Alejandro Piscitelli

VANTAGENS

Foco em competências da Era Digital,
possibilidade de aproveitamento para Adicional
de Qualificação e (proposta) qualificável para
Licença Capacitação

Conjunto de atividades, síncronas ou

assíncronas, voltadas para inovação, nas

quais o usuário poderá aperfeiçoar-se e/ou

desenvolver-se de forma modular,

autônoma, individualizada e orientada às

necessidades da sua organização.

 



no MPU

Como se
organizam as
Rotas de
Aprendizagem
em Inovação

Bases para Inovação;

Inovar na Área-fim;

Inovar em Tecnologia;

Inovar em Gestão; e
Inovar em Educação.

Planejamento;

Projeto pedagógico;

Contratação de docente; e
Execução dos cursos.

Rodas de conversa

Rotas de Aprendizagem (5)

Atividades de ensino (23)

Atividades de extensão (3)









Rota Bases para Inovação

 Design Thinking no MP;

 Liderança Facilitadora;

 Transformação Digital do MP;

 [EVG - Enap] Governança de dados;

 Inteligência Artificial no MPU:

possibilidades e limitações; e

 Métodos ágeis e aplicação na inovação 1.

 Storytelling para juristas 1;

 Legal Design e Visual Law;

 Inteligência Artificial no Sistema

 Criptoativos e blockchain para o MPU; e

 O que é Business Intelligence:   

        de Justiça;

        Teoria sem mistérios!

Rota Inovar na área-fim 

Atividades previstas no 1º Semestre de 2021



Atividades previstas no 1º Semestre de 2021

Rodas de Conversa

Lei Geral de Proteção de Dados

Storytelling: a narrativa como
protagonista na influência decisória

Governança e Gestão de Dados é para
todos? Como a capacidade de ler,
gerenciar, analisar e argumentar por
meio de dados pode transformar

       (LGPD) no MPU;

      e mediação de conflitos;

      as organizações.

Rota Inovar em tecnologia 

 Métodos Ágeis e Aplicação na Inovação 2;

 Módulo avançado (aplicado) em IA

 Introdução à Machine Learning e RPA 

 (Robotic Process Automation); e

 [EVG - Enap] Análise de dados na
linguagem R.

        no MP;



Rota Inovar na gestão

 Design Estratégico e Pensamento

 Tomada de Decisão em Sistemas  
 Complexos; 

 Gerindo a Diversidade para a
Criatividade; e

 Economia Comportamental.

        de Longo Prazo;

Rota Inovar na educação

Experiências educativas inovadoras:
storytelling e gamification;

Design da jornada de aprendizagem;

Laboratório de criação de vídeos; e

 Ampliando o repertório de soluções
educacionais.

Atividades previstas no 2º Semestre de 2021




