
Orientações aos 
gestores

HOMOLOGAÇÃO 
DO LNC 2023

Um documento de orientação para a homologação do LNC.



Estes são itens revelantes na atuação do servidor na
UFRN.

Por que
responder o
LNC 2023?

O LNC é a ferramenta oficial de 
formalização dos pedidos de 
capacitação e de afastamento.

Os respondentes possuem prioridade 
nas atividades de capacitação 
solicitadas, inclusive, nos cursos de 
idiomas do Ágora.

Os dados do LNC subsidiam a 
elaboração do PDP da UFRN (Plano de 
Desenvolvimento de Pessoas).

O LNC auxilia o gestor na formulação do 
Plano de Capacitação da sua unidade.



Acessar a página do SIGRH: sigrh.ufrn.br

Clicar no banner do LNC ou

Clicar em Menu Servidor

Clicar em Menu Servidor> Capacitação> Levantamento de 
Necessidades de Capacitação> Acessar

Acesso ao 
LNC 2023



Clicar em COMEÇAR.



Clicar em CONTINUAR.



2018

2016

Preencher apenas os campos referentes aos Conhecimentos e Habilidades 
vicenciados na sua prática de gestão. Clicar na seta verde. 



Clicar na seta verde até completar todas as fases dos Conhecimentos e 
Habilidades. Na última tela referente aos Conhecimentos e Habilidades, clicar 

em PRÓXIMA FASE.



Clicar em CONTINUAR.



Clicar em CONTINUAR.



Preencher todos os campos referentes às Atitudes. Clicar na seta verde. 
 



Clicar na seta verde até completar todas as fases das Atitudes (todos os 
campos precisam ser avaliados). Na última tela referente às Atitudes, clicar 

em PRÓXIMA FASE.
 



Clicar em CONTINUAR.
 



Clicar em CONTINUAR.



 Clicar em ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO. Mesmo que não precise preencher 
alguma informação em tal campo, é necessário clicar na aba ATIVIDADES DE 

CAPACITAÇÃO.



 Clicar em EDUCAÇÃO FORMAL. Mesmo que não precise preencher alguma 
informação em tal campo, é necessário clicar na aba EDUCAÇÃO FORMAL.



 Clicar em INDICAÇÃO PARA AFASTAMENTO. Mesmo que não precise 
preencher alguma informação em tal campo, é necessário clicar na aba 

INDICAÇÃO PARA AFASTAMENTO.



 Clicar em ATIVIDADES PARA A EQUIPE. Clicar em ATIVIDADES PARA
CAPACITAÇÃO e selecionar as atividades da equipe que serão homologadas.



 Clicar em EDUCAÇÃO FORMAL. Selecionar as atividades de Educação Formal
que serão homologadas.



 Clicar em INDICAÇÃO DE AFASTAMENTO.  Selecionar as indicações de
afastamentos que serão homologadas.



Após a homologação realizada nas três abas (ATIVIDADES DE CAPACITAÇÃO, 
EDUCAÇÃO FORMAL e INDICAÇÃO DE AFASTAMENTO), clicar em CONCLUIR FASE.



Não há, isoladamente, relação imediata entre as solicitações dos servidores e
a realização de uma atividade de capacitação. As solicitações, no LNC,
somente efetivam-se enquanto atividades de capacitação, se estiverem
alinhadas às necessidades institucionais e à política de desenvolvimento de
pessoas. Ademais, nos casos de afastamento e de licenças, é preciso que um
processo eletrônico seja aberto, respeitando os critérios previstos nas
normativas para os servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais.

Mas lembre-se de que os  servidores com necessidades de realizar
afastamentos/licenças para capacitação devem preencher o LNC e
apresentar, nos processos de afastamentos/licenças, a devida homologação
do gestor no Sistema de preenchimento do LNC e no Plano Anual de
Capacitação da unidade. 

As solicitações do LNC (cursos de capacitação,
cursos de educação formal e afastamentos para
capacitação) são utilizadas como um indicativo para
delinear, de forma mais consistente e transparente, o
planejamento das ações de capacitações e o perfil do
servidor e das necessidades institucionais.

Para você, 
Gestor



Agradecemos a sua
contribuição.

MISSÃO CUMPRIDA!



@ddp_ufrn
capacitacao@reitoria.ufrn.br
84 99193-6478 (WhatsApp)

FIQUE À VONTADE PARA ENTRAR EM CONTATO!

Ficou alguma 
dúvida?


