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Cursos ofertados pela Enap que 
atendem as necessidades de 
desenvolvimento prioritárias das 
unidades estratégicas 
A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), dando continuidade à execução 

do Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da Ufes para o ano de 2021, 

disponibiliza lista dos cursos da Escola Nacional de Administração Pública sugeridos 

para atender as necessidades de desenvolvimento prioritárias das unidades 

estratégicas da Ufes.  

Essa lista refere-se às necessidades e ações de desenvolvimento prioritárias 

indicadas pelas unidades estratégicas na etapa de validação das necessidades de 

desenvolvimento durante a confecção do PDP Ufes no segundo trimestre de 2020. 

Todas as etapas do processo, assim como os documentos validados por cada 

unidade e o PDP Ufes 2021, podem ser acessadas em: https://progep.ufes.br/pdp-

2021 

Encontram-se nessa lista apenas as necessidades de desenvolvimento que podem 

ser atendidas por cursos da Enap ofertados no momento. As demais necessidades 

prioritárias, assim como as necessidades individuais dos servidores que constam no 

PDP Ufes 2021 poderão ser atendidas ao longo do ano por outros cursos das Escolas 

de Governo, ou pela Progep, conforme orçamento e prioridades. 

Após a conclusão de uma ação de capacitação, lembramos que você deverá solicitar 

o registro da sua capacitação, de forma a atualizar o seu assentamento funcional e 

permitir o acompanhamento da execução do PDP pela Ufes.  

 

 

 Informamos que todos os cursos listados 

abaixo estão com inscrições abertas e os 

servidores já podem se matricular. Para 

acessar o curso no site da Enap, é só 

clicar em cima do nome do curso. 

 

 

 

https://progep.ufes.br/pdp-2021
https://progep.ufes.br/pdp-2021
https://progep.ufes.br/manual-servidor/registro-de-capacitacao


 

Auditoria Interna 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aprimorar os conhecimentos em 
contabilização de benefícios 

Contabilização de Benefícios; 
Elaboração de Relatórios de 
Auditoria; Técnicas de Auditoria 
Interna Governamental 

- Promover atualização da legislação 
acerca de licitação pública 

Curso Básico de Licitações - 
Enfrentando (e vencendo) tabus; 
Logística de suprimentos - Lei Nº 
8.666/93, Pregão e Registro de 
Preços; Noções Introdutórias de 
Licitação e Contratos Administrativos 

- Promover atualização da legislação 
acerca de gestão e fiscalização de 
contratos 

Noções Introdutórias de Licitação e 
Contratos Administrativos; 
Fiscalização e Gestão de Contratos de 
TIC; Aplicação de Penalidades nos 
Contratos Administrativos 

 

Biblioteca Central 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver bom relacionamento e 
gerenciamento de estresse 

Inteligência Emocional; Gestão Pessoal 
- Base da Liderança 

- Desenvolver habilidade e atitudes 
ligadas a gestão de conflitos, 
relacionamento interpessoais e trabalho 
em equipe 

Gestão de Conflitos e Negociação 

- Aperfeiçoar conhecimentos e 
habilidades relativos ao atendimento à 
pessoa com necessidades especiais 

Acessibilidade em espaços de uso 
público no Brasil; Acessibilidade em 
espaços edificados de uso público; 
Introdução à Audiodescrição; 
Conselhos dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência; Introdução à Libras; Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário; eMAG Desenvolvedor; 
eMAG Conteudista 

- Adquirir conhecimento sobre 
ferramentas tecnológicas capazes de 
facilitar o dia a dia de trabalho e de 
estimular a criatividade das pessoas 

Criatividade e Novas Tecnologias no 
Serviço Público; Inteligência Artificial 
no Contexto do Serviço Público 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de 
crise; Gestão de Conflitos e 
Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão 
De Equipes 

 

A lista completa dos 

cursos que a Enap 

ofertará em 2021 

pode ser acessada 

aqui  

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/239
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/314
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/312
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/383
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/383
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://progep.ufes.br/conteudo/acoes-de-desenvolvimento-que-fazem-parte-do-catalogo-de-cursos-da-enap-2021


 

 

 

  Centro de Artes 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver conhecimentos na área de 
planejamento estratégico 

Planejamento Estratégico para Organizações Públicas 

- Aprimorar o atendimento ao estudante 
com necessidades especiais 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso público; 
Introdução à Audiodescrição; Conselhos dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência; Introdução à Libras; Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário; eMAG 
Desenvolvedor; eMAG Conteudista 

 

- Implementar o sistema de empréstimos 
de materiais eletrônicos (desenvolvimento 
de sistema e treinamento) 

Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público 

 

- Ampliar os conhecimentos sobre 
ferramentas e possibilidades para 
atividades EAD 

Teletrabalho e Educação a Distância 

 

- Aprimorar os conhecimentos em gestão 
orçamentária 

Gestão Orçamentária e Financeira; Orçamento 
Público; Introdução ao Orçamento Público; Básico em 
Orçamento Público 

 

- Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de sítios 
eletrônicos 

eMAG Desenvolvedor 

 

- Aprimorar a gestão da informação e 
comunicação interna e externa 

Gestão da Informação e Documentação - Conceitos 
Básicos em Gestão Documental 

 

- Desenvolver conhecimentos no campo de 
gestão de projetos de extensão 

Introdução à Gestão de Projetos; Dominando a Gestão 
de Projetos 

 
   

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/


 

 

CCAE 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Melhorar a qualidade das relações no 
ambiente de trabalho 

Inteligência Emocional; Gestão Pessoal - Base da 
Liderança 

- Ampliar o conhecimento na utilização de 
recursos online, utilizando diferentes 
plataformas, ensinando gravar lives e 
outros recursos tecnológicos na área de 
informática 

Teletrabalho e Educação a Distância; Inteligência 
Artificial no Contexto do Serviço Público; Criatividade 
e Novas Tecnologias no Serviço Público 

- Ampliar o conhecimento do servidor em 
segurança do trabalho 

Segurança Química em Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa 

- Atualizar e reciclar os conhecimentos no 
manuseio de resíduos químicos e 
biológicos 

Segurança Química em Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa 

- Ampliar o conhecimento na área de 
metodologias ativas de ensino 
semipresencial e à distância 

Teletrabalho e Educação a Distância 

- Desenvolver habilidades entre os 
docentes para facilitar a inclusão de alunos 
com deficiência 

eMAG Desenvolvedor 

 

- Aprimorar a gestão da informação e 
comunicação interna e externa 

Introdução à Libras; Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) - Intermediário 

 

  

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/


 

 

   

Centro de Ciências Exatas 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Melhorar a atuação dos servidores no 
atendimento ao público 

Primeiros passos para uso de Linguagem Simples; 
Linguagem simples aproxima o governo das pessoas. 
Como usar? 

- Ampliar o conhecimento dos servidores 
nas utilização das plataformas adotadas na 
universidade 

Siape Cadastro; Siape Folha; Introdução ao Sistema 
Sigepe - AFD 

- Instruir os técnicos na prevenção de 
acidentes nos laboratórios 

Segurança Química em Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa 

- Desenvolver melhores práticas de gestão 
para os setores do centro 

Introdução à Gestão de Processos; Gestão de 
Equipes em Trabalho Remoto; Liderança e Gestão De 
Equipes 

- Ampliar o conhecimento dos servidores 
em equipamentos de informática, para 
desenvolvimento de plataformas para 
melhor atendimento ao setor. 

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público; 
Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público 

- Instruir os servidores quantos às 
obrigações e procedimentos no trato do 
patrimônio público 

Ética e Serviço Público 

 

Centro de Ciências Exatas Naturais e da Saúde 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar o conhecimento e habilidades na 
área educacional com práticas EAD  

Teletrabalho e Educação a Distância 

- Ampliar o conhecimento em técnicas 
laboratoriais 

Segurança Química em Laboratórios de Ensino e 
Pesquisa 

- Promover a capacitação de servidores 
para uso das plataformas digitais 

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço Público; 
Inteligência Artificial no Contexto do Serviço Público 

- Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de sítios 
eletrônicos/computação 

eMAG Desenvolvedor 

- Desenvolver habilidades para o serviço 
público/gestão de pessoas 

Ética e Serviço Público; Gestão Estratégica de 
Pessoas e Planos de Carreira; Gestão de Equipes em 
Trabalho Remoto 

 

 

   

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/315
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/332
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/332
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/123
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/223
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/223
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/365/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/78
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334


 

 

Centro de Ciências Humanas e Naturais 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aumentar a acessibilidade junto às 
secretarias e outros setores de 
atendimento 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público; Introdução à Audiodescrição; Conselhos 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Introdução 
à Libras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário; eMAG Desenvolvedor; eMAG 
Conteudista 

- Ampliar o uso de TICs junto aos cursos do 
CCHN 

Teletrabalho e Educação a Distância; Criatividade e 
Novas Tecnologias no Serviço Público; Novas 
Tecnologias para a Transformação Digital; Noções 
básicas para coordenar cursos on-line 

- Aperfeiçoamento da gestão universitária: 
processos de trabalho de uma secretaria 
administrativa 

Excel Descomplicado; Mergulhando no Excel; 
Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço 
Público; Novas Tecnologias para a Transformação 
Digital  

- Melhorar a gestão de equipes A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Melhorar a gestão de processos Introdução à Gestão de Processos; Análise e 
Melhoria de Processos 

- Capacitar técnicos e docentes no 
conhecimento e aplicação da lei de acesso 
à informação 

Acesso à Informação;  
Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das 
Ouvidorias 

 

Centro de Ciências Jurídicas e Econômicas 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar conhecimentos sobre direitos 
humanos e diversidade 

Cidadania e Direitos Humanos; Direitos Humanos: 
Uma Declaração Universal 

- Ampliar conhecimentos das metodologias 
de ensino, aprendizagem e avaliação 

Formação de facilitadores de aprendizagem 

- Ampliar conhecimentos para práticas 
educativas em ambientes virtuais de 
aprendizagem (EaD) 

Teletrabalho e Educação a Distância; Temos que 
dar aulas remotas... E agora?; Noções básicas para 
coordenar cursos on-line 

  
- Aprimorar a forma e a qualidade do 
atendimento ao público 

Gestão de Conflitos e Negociação;Introdução à Libras; 
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso público; 
Introdução à Audiodescrição 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/367
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/367
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/884/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/885/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/367
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/367
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/76
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/120
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/134
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/313
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/313
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320


- Desenvolver habilidade e atitudes ligadas 
a gestão de conflitos, relacionamentos 
interpessoais e trabalho em equipe 

Gestão de Conflitos e Negociação; Inteligência 
Emocional 

- Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de sítios 
eletrônicos, mídias e redes sociais 

Uso de Mídias Sociais na Comunicação 
Institucional; eMAG Desenvolvedor 

 

  

Centro de Educação 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar o conhecimento de libras pelas 
professoras e auxiliares do CEI Criarte 

Introdução à Libras; Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) - Intermediário 

 

Centro de Educação Física e Desportos 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Preparar o professor para uso das 
tecnologias aplicadas à educação (modelo 
tradicional de ensino não funciona mais)  

Teletrabalho e Educação a Distância; Temos que 
dar aulas remotas... E agora?; Noções básicas para 
coordenar cursos on-line; Criatividade e Novas 
Tecnologias no Serviço Público; Novas Tecnologias 
para a Transformação Digital 

 

Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aperfeiçoar conhecimentos e habilidades 
relativos ao atendimento à pessoa com 
necessidades especiais 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público; Introdução à Audiodescrição; Conselhos 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário; eMAG 
Desenvolvedor; eMAG Conteudista 

- Ampliar o conhecimento em gestão 
ambiental e sustentabilidade 

Sustentabilidade na Administração Pública 

- Aprimoramento dos servidores para 
interação com docentes e discentes por 
meio de libras 

Introdução à Libras; Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) - Intermediário 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/318
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/
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Centro Tecnológico e Instituto de Tecnologia da Ufes 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de sítios 
eletrônicos 

eMAG Desenvolvedor 

- Treinamento para o professorespara 
execução de aulas não-presenciais 

Teletrabalho e Educação a Distância; Temos que 
dar aulas remotas... E agora?; Noções básicas para 
coordenar cursos on-line 

- Treinamento para professores para 
execução atividades administrativas 
remotas 

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço 
Público; Novas Tecnologias para a Transformação 
Digital 

- Ampliar o conhecimento em planilhas e 
documentos eletrônicos 

Excel Descomplicado; Mergulhando no Excel 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

 

Editora da Ufes 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar conhecimentos sobre direitos 
autorais e licenças creative commons 

Noções Gerais de Direitos Autorais 

- Ampliar conhecimentos sobre gestão 
pública 

Planejamento Estratégico para Organizações 
Públicas 

- Aperfeiçoar estratégias de marketing e 
mídias sociais 

Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional 

- Ampliar conhecimentos de gestão 
financeira e comercial de editoras 

Gestão Orçamentária e Financeira 

- Desenvolver e gerir sítios eletrônicos eMAG Desenvolvedor 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 
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Gabinete da Reitoria, Assessorias e Comissões 
superiores 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar conhecimentos sobre gestão de 
conflitos e qualidade no ambiente de 
trabalho. 

Gestão de Conflitos e Negociação; Inteligência 
Emocional 

 

Hospital Universitário Cassiano Antônio Moraes 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aprimorar a pesquisa de preço para 
melhores aquisições 

Logística de Suprimentos - Lei nº 8.666/93, Pregão 
e Registro de Preços; Formação de Pregoeiros - 
Teoria; Formação de Pregoeiros 

- Capacitar as chefias e lideranças para a 
elaboração de indicadores gerenciais 

Modelagem de indicadores para políticas públicas 

 - Capacitar os coordenadores de 
enfermagem para liderança e gestão da 
clínica 

Gestão de Conflitos e Negociação; Desenvolvendo 
Times De Alta Performance; Liderança e Gestão De 
Equipes 

- Treinar a equipe de enfermagem para 
suporte básico à vida  

Segurança do paciente e Qualidade em serviços de 
saúde 

 

Instituto de Odontologia da Ufes 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Melhoria nos processos de compras dos 
materiais odontológicos junto ao DMP 

Noções Introdutórias de Licitação e Contratos 
Administrativos; Curso Básico de Licitações - 
Enfrentando (e vencendo) tabus 

 

Ouvidoria 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- A fim de que as manifestações 
decorrentes do exercício da cidadania 
provoquem a melhoria dos serviços 
públicos prestados 

Gestão em Ouvidoria; Tratamento de Denúncias 
em Ouvidoria; Resolução de Conflitos Aplicada ao 
Contexto das Ouvidorias 
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- Formar ponto de disseminação do 
controle social 

Controle Social 

- Capacitar as pessoas para que tenham 
conduta ética ao oferecerem e utilizarem 
serviços públicos 

Ética e Serviço Público 

- Gerir de processos, prática que permite 
alinhar os processos aos objetivos 
estratégicos da organização 

Introdução à Gestão de Processos; Análise e 
Melhoria de Processos 

- Fortalecer bases normativas, conceituais 
e operacionais que podem ser utilizadas na 
aplicação da lei de acesso à informação 
(LAI) 

Acesso à Informação; Acesso à informação e 
Ouvidorias do Ministério Público; Regulamentação 
da Lei de Acesso à Informação nos Municípios 

- Melhorar formas de mediar e solucionar 
conflitos no âmbito das ouvidorias 
públicas. 

Resolução de Conflitos Aplicada ao Contexto das 
Ouvidorias; Gestão de Conflitos e Negociação 

- Fortalecer a nova sistemática e os 
procedimentos para o atendimento aos 
usuários trazidos pela lei nº 13.460/2017 
(código de defesa do usuário de serviços 
públicos) e pelo Decreto nº 9.094/2017 
(decreto federal sobre simplificação) 

Defesa do Usuário e Simplificação; Pesquisa com 
usuários: como ouvir cidadãos e empresas para 
melhorar seus serviços 

- Estimular a construção de competências 
relacionadas ao recebimento e tratamento 
das denúncias pelas ouvidorias públicas 

Tratamento de Denúncias em Ouvidoria 

- Desenvolver competências para 
atendimento acessível 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público; Introdução à Audiodescrição; Conselhos 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Introdução 
à Libras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário; eMAG Desenvolvedor; eMAG 
Conteudista 

 

- Formação básica em direitos humanos e 
cidadania, proporcionando treinamento e 
ambientação em temas introdutórios de 
direitos humanos 

 

Cidadania e Direitos Humanos; Direitos Humanos: 
Uma Declaração Universal;  Educação em Direitos 
Humanos 

- Capacitação referente a aplicação de 
princípios do controle no contexto da 
gestão pública 

Controles na Administração Pública; Controle 
Social; Controles Institucional e Social dos Gastos 
Públicos 

- Desenvolver reflexão sobre estratégias de 
melhoria na vida laboral 

Gestão Pessoal - Base da Liderança; Inteligência 
Emocional 
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Pró Reitoria de Administração 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar os conhecimentos sobre a nova 
lei de licitações 

Curso Básico de Licitações - Enfrentando (e 
vencendo) tabus; Noções Introdutórias de Licitação 
e Contratos Administrativos 

- Ampliar os conhecimentos sobre pregão 
eletrônico 

Logística de suprimentos - Lei Nº 8.666/93, Pregão 
e Registro de Preços 

- Ampliar os conhecimentos sobre gestão 
documental 

Gestão da Informação e Documentação - Conceitos 
Básicos em Gestão Documental 

- Ampliar os conhecimentos em gestão 
patrimonial 

Contabilidade com Foco na Gestão do Patrimônio 
Público 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

 

Pró Reitoria de Assuntos Estudantis e Cidadania 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar o conhecimento nas áreas de 
acessibilidade, educação especial e 
tecnologia assistiva 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público; Introdução à Audiodescrição; Conselhos 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Introdução 
à Libras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário; eMAG Desenvolvedor; eMAG 
Conteudista 

- Ampliar o conhecimento em 
gestão/fiscalização de contratos 
administrativos 

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 

- Aprimorar e adquirir novas competências 
na gestão de equipes de trabalho na 
Administração Pública 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Ampliar os conhecimentos na área de 
compras e contrações no setor público 

Curso Básico de Licitações - Enfrentando (e 
vencendo) tabus; Logística de suprimentos - Lei Nº 
8.666/93, Pregão e Registro de Preços; Noções 
Introdutórias de Licitação e Contratos 
Administrativos 

- Desenvolver conhecimento de 
acessibilidade no esporte e lazer para 
pessoas com deficiência e/ou mobilidade 
reduzida 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público;  

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/186
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/24
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/136
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274


 

 

Pró Reitoria de Extensão 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Ampliar o conhecimento em 
desenvolvimento e gestão de canai de 
comunicação e redes sociais 

Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional 

 

Pró Reitoria de Gestão de Pessoas 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aprimorar conhecimentos sobre 
legislação previdenciária atualizada 

Noções Básicas em Previdência Complementar; 
Funpresp para RH - A Previdência Complementar 
do Servidor Público Federal; Funpresp - A 
previdência complementar do servidor público 
federal; Reforma da Previdência Aplicada aos 
Sistemas SIAPE e SIAPEcad 

- Aprofundar conhecimentos sobre a 
gestão por competência e a nova PNDP 

Gestão por Competências 

Planejamento das ações de desenvolvimento 
baseado em Competências 

- Desenvolver habilidades relativas a 
qualidade na instrução dos processos do 
trabalho 

Introdução à Gestão de Processos; Gestão de 
Riscos em Processos de Trabalho (segundo o Coso); 
Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 
(baseado na ISO 31000.2018) 

- Desenvolver habilidades de elaboração de 
relatórios básico e avançados com 
planilhas eletrônicas 

Excel descomplicado; Mergulhando no Excel 

 

Pró Reitoria de Graduação 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver conhecimentos em gestão 
de processos 

Introdução à Gestão de Processos; Análise e 
Melhoria de Processos 
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Pró Reitoria de Planejamento 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Capacitação para melhor utilização dos 
sistemas do governo 

Siafi Básico; SIAFI Ordens Bancárias; Siape Cadastro; 
Siape Folha 

- Ampliar o conhecimento em planejamento 
estratégico e orçamento aplicado a 
Administração Pública  

Planejamento Estratégico para Organizações 
Públicas; Orçamento Públicov; Introdução ao 
Orçamento Público; Básico em Orçamento Público 

- Ampliar o conhecimento em  gestão de 
processos  

Introdução à Gestão de Processos; Análise e Melhoria 
de Processos 

- Ampliar o conhecimento em elaboração de 
indicadores de desempenho institucional 

Modelagem de indicadores para políticas públicas 

- Ampliar o conhecimento em planilha 
eletrônica 

Excel descomplicado; Mergulhando no Excel 

- Ampliar conhecimentos relativos a área de 
gestão de pessoas 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De Alta 
Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

 

Pró Reitoria de Pesquisa e Pós Graduação 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Ampliar o conhecimento em planejamento 
estratégico de universidade 

Planejamento Estratégico para Organizações 
Públicas 

- Desenvolver habilidades de gestão de projetos Introdução à Gestão de Projetos; Dominando a 
Gestão de Projetos 

- Adquirir conhecimentos em  libras Introdução à Libras; Língua Brasileira de Sinais 
(LIBRAS) - Intermediário 

- Desenvolver habilidades em sistemas 
informatizados do governo federal 

Siafi Básico; SIAFI Ordens Bancárias; Siape Cadastro; 
Siape Folha 

- Desenvolver habilidades de liderança e gestão de 
equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Desenvolver habilidades para negociação de 
conflitos, desenvolvimento de relacionamentos 
interpessoais sadios e de qualidade de vida no 
trabalho 

Gestão de Conflitos e Negociação 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/123
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/296
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/116
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/106
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1038/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/884/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/885/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/212
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/260
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/123
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372


- Melhoria no atendimento ao publico e acessibilidade Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso público; 
Introdução à Audiodescrição; Conselhos dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência; Introdução à Libras; Língua 
Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário; eMAG 
Desenvolvedor; eMAG Conteudista 

 

Superintendência de Educação a distância 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver habilidade de liderança e 
gestão 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Desenvolver habilidades de trabalho com 
o sistema AVA, em Internet, novos 
aplicativos e ambiente www/web 

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço 
Público; Inteligência Artificial no Contexto do 
Serviço Público 

- Ampliar conhecimento sobre a EAD Teletrabalho e Educação a Distância 

- Obter conhecimentos em novas 
ferramentas na área de audiovisual 

Introdução à Audiodescrição 

 

Superintendência de Cultura 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Ampliar conhecimentos em atendimento 
inclusivo 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso 
público; Introdução à Audiodescrição; Conselhos 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência; Introdução 
à Libras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário; eMAG Desenvolvedor; eMAG 
Conteudista; Acessibilidade em Museus 

- Aprofundar competências prático-
teóricas na áreas de produção e realização 
audiovisual 

Concepção de projetos audiovisuais e fontes de 
financiamento; Execução Financeira e Prestação de 
Contas Referentes aos Projetos Audiovisuais; 
Gestão de Direitos no Processo de Financiamento 
de Projetos Audiovisuais Com Recursos Públicos 

 

Superintendência de Infraestrutura 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/301
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/268
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/248
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/310
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/310
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/305
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/305


- Conhecer experiências bem sucedidas de 
gestão universitária aplicá-las nas rotinas 
da SI 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia; 
Fiscalização de Projetos e Obras de Engenharia; 
Formação Remota de Facilitadores - Fiscalização de 
Obras e Serviços de Engenharia; Gestão e 
Fiscalização de Contratos Administrativos 

- Desenvolver habilidades de liderança e 
gestão de equipes 

A liderança pública em tempos de crise; Gestão de 
Conflitos e Negociação; Desenvolvendo Times De 
Alta Performance; Liderança e Gestão De Equipes 

- Conhecer experiências bem sucedidas de 
gestão universitária aplicá-las nas rotinas 
da SI 

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos 

- Desenvolver habilidades específicas 
utilizadas de forma rotineira 

Sustentabilidade na Administração Pública 

 

Secretaria de Órgãos Colegiados Superiores  

A unidade não apresentou necessidades prioritárias a serem atendidas em 2021. 

 

Secretaria de Relações Internacionais 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Melhorar o desempenho com planilhas  Excel descomplicado; Mergulhando no Excel 

- Ampliar o conhecimento em marketing 
digital 

Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional 

- Melhorar conhecimento e habilidades em 
gestão de riscos 

Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 
(segundo o Coso); Gestão de Riscos em Processos 
de Trabalho (baseado na ISO 31000.2018); 
Formação Remota de Facilitadores - Gestão de 
Riscos nas Contratações Públicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/231/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1074/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1074/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/884/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/885/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/949/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/949/


 

 

 

 

 

Superintendência de Tecnologia da Informação 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Desenvolver habilidades em fiscalização e 
gestão de contratos 

Gestão e Fiscalização de Contratos 
Administrativos; Fiscalização e Gestão de 
Contratos de TIC 

- Ampliar conhecimentos na IN 01/2019 e 
nas contratações públicas de bens e 
serviços 

Planejamento da Contratação de Soluções de TIC 

- Ampliar conhecimentos em governança de 
TI 

Governança de Dados 

- Desenvolver habilidades em segurança da 
informação 

Introdução à Lei Brasileira de Proteção de Dados 
Pessoais; Proteção de Dados Pessoais no Setor 
Público 

 

Superintendência de Comunicação 

Necessidades de desenvolvimento Cursos da Enap 

- Aprender sobre a adequação da produção 
jornalística (texto e imagem) para as mídias 
sociais 

Uso de Mídias Sociais na Comunicação Institucional 

- Aprender sobre o uso de novas 
tecnologias (aplicativos de mensagem, 
podcasts, newsletter) aplicadas à 
comunicação 

Criatividade e Novas Tecnologias no Serviço 
Público; Inteligência Artificial no Contexto do 
Serviço Público 

 

 

 

 

Para mais informações, acesse https://progep.ufes.br/pdp-2021 

ou entre em contato através do e-mail spdp.ddp.progep@ufes.br 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/343
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/270
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/211
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/377
https://progep.ufes.br/pdp-2021

