
CATÁLOGO DE CURSOS EAD GRATUITOS -  PDP IFF 2021

Temática (Macro) Curso Oferante CNPJ da ofertante CH Link do curso
Código   PDP 

IFF 2021
Necessidade de desenvolvimento

Administração Análise e melhoria de processos EVG  00.627.612/0001-09 35h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

33/
OE132

Conhecer metodologias para padronização e gestão de processos

e ferramenta informatizada para representação gráfica de

processos.

Administração Dominando a Gestão de Projetos Enap 00.627.612/0001-09 21h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

28/?area=8
OE114 Aprimorar conhecimentos em metodologias de gestão de projetos

Administração Dominando a Gestão de Projetos Enap 00.627.612/0001-09 21h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

28/?area=8
OE125

Capacitar os gestores e servidores da instituição (em especial os

representantes da Câmara de Desenvolvimento Institucional e

Planejamento) quanto às técnicas de planejamento de projetos

com o intuito de melhor desdobramento dos objetivos

estratégicos.

Administração
Elaboração de Indicadores de 

Desempenho Institucional
Enap 00.627.612/0001-09 35h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

32/
OE127

Capacitar os servidores da instituição quanto aos conceitos e

aplicação prática de elaboração de indicadores de desempenho

institucional, com o intuito de aprimorar o processo de revisão e

monitoramento dos indicadores contidos no plano estratégico.

Administração Gestão de materiais Enap 00.627.612/0001-09 28h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

29/
OE128

Capacitar os servidores do IFF com todos os insumos necessários a

gestão de Almoxarifado e Patrimônio

Administração

Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho (baseado na ISO 

31000.2018)

Enap  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294 OE124

Capacitar os gestores da instituição quanto aos conceitos e

aplicação prática da Gestão de Riscos, como apoio à Governança e

em atendimento às recomendações legais.

O catálogo de Cursos EAD Gratuito – PDP IFF 2021 foi elaborado considerando as necessidades de desenvolvimento informadas no PDP IFF 2021, sendo uma sugestão de cursos

que devem ser avaliados pelos servidores em conjunto com suas chefias imediatas.

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/332/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/332/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/329/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/329/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294


Administração Gestão de Riscos no Setor Público EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127/ OE124

Capacitar os gestores da instituição quanto aos conceitos e

aplicação prática da Gestão de Riscos, como apoio à

Governança e em atendimento às recomendações legais.

Administração
Gestão e fiscalização de contratos 

administrativos
EVG  00.627.612/0001-09 40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384 OE131 Capacitar servidores na eficiência de gastos públicos

Administração Licitações
Rede e-Tec 

Brasil/IFRS
10.637.926/0002-27 40h

https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?cat

egoryid=151
OE108

Ampliar conhecimentos acerca de Licitações e Contratos no

âmbito da Administração Pública Federal

Administração Noções Gerais de Direitos Autorais EVG  00.627.612/0001-09 10h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72 OE116
Atualizar conhecimentos sobre direitos autorais e administração

de contratos

Administração
Planejamento Estratégico para 

Organizações Públicas
EVG  00.627.612/0001-09 40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107 OE112

Aperfeiçoar o conhecimento dos gestores e servidores (em

especial os representantes da Câmara de Desenvolvimento

Institucional e Planejamento) quanto às metodologias de

planejamento e suas aplicações

Administração
Prevenção e Detecção de Cartéis 

em Licitações
EVG  00.627.612/0001-09 30h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152/ OE126

Capacitar os pregoeiros para o entendimento dos indicativos de

conluio entre os concorrentes e reportem tais comportamentos às

autoridades competentes.

Administração 

Pública

Contabilidade Básica Aplicada ao 

Setor Público
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1

90/
OE184

Capacitar para execução de procedimentos na área contábil com a

finalidade de compreender melhor as ferramentas dos sistemas

utilizados diariamente.

Administração 

Pública

Contabilidade com Foco na Gestão 

do Patrimônio Público
EVG  00.627.612/0001-09 21h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342 OE184

Capacitar para execução de procedimentos na área contábil com a

finalidade de compreender melhor as ferramentas dos sistemas

utilizados diariamente.

Administração 

Pública

Elaboração de Termos de 

Referência para Contratação de 

Bens e Serviços

Enap 00.627.612/0001-09 14h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/3

36/
OE167

CAPACITAR NO QUE SE REFERE A ELABORAÇÃO DO TERMO DE

REFERENCIA, BEM COMO SOBRE AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES.

Administração 

Pública
eSocial para Órgãos Públicos - RPPS EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219 OE172

Capacitar os profissionais a fim de prestarem corretamente as

informações ao eSocial, as obrigações trabalhista e previdenciária

impostas e apresentar as mais recentes mudanças na legislação.

Administração 

Pública
Ética e Serviço Público EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4 OE194

Capacitar servidores para que tenham conduta ética ao

oferecerem e utilizarem serviços públicos

Administração 

Pública
Formação de pregoeiros - prática EVG  00.627.612/0001-09 7h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/9

95/
OE136 Ampliar conhecimentos relativos à área de Aquisições e Licitações

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/127/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=151
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/72
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/152/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/190/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/190/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/342
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/336/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/336/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/219
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/995/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/995/


Administração 

Pública
Formação de pregoeiros - teoria EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309 OE136 Ampliar conhecimentos relativos à área de Aquisições e Licitações

Administração 

Pública
Gestão de Conflitos e Negociação EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372 OE201

Desenvolver habilidades em Gestão de Conflitos a fim de

promover ambiente favorável para o despenho do trabalho.

Administração 

Pública

Gestão de Riscos nas Contratações 

Públicas
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2

32/
OE163

CAPACITAR ACERCA DA GESTÃO DE RISCOS NAS CONTRATAÇÕES

PÚBLICAS

Administração 

Pública

Gestão e Fiscalização de Contratos 

Administrativos
EVG  00.627.612/0001-09 40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384 OE190

Capacitar servidor para controlar, acompanhar e fiscalizar o

cumprimento das obrigações assumidas pelas partes em um

contrato administrativo

Administração 

Pública

Gestão Estratégica com Foco na 

Administração Pública
Saberes Senado 00.530.279/0001-15 40h

https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id

=1741
OE149

Aprimorar o conhecimento em gestão estratégica com foco na

Administração Pública

Administração 

Pública

Gestão Estratégica com Foco na 

Administração Pública
Saberes Senado 00.530.279/0001-15 40h

https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id

=1741
OE150

Aprimorar o conhecimento em técnicas de planejamento no nível

estratégico com foco em políticas públicas.

Administração 

Pública
Gestão orçamentária e financeira EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257/ OE169

Capacitar o servidor para a realização das técnicas envolvidas na

execução do Orçamento e Finanças

Administração 

Pública
Gestão Pessoal - Base da Liderança EVG  00.627.612/0001-09 50h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163/ OE139 Ampliar os conhecimentos relativos a área de Gestão de Pessoas.

Administração 

Pública
Gestão por Competências EVG  00.627.612/0001-09 40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175 OE166

Capacitar gestores de pessoas para promover o mapeamento de

competências tendo em vista o alcance do objetivo estratégico

previsto no PDI - Promover o desenvolvimento dos servidores e

captar as competências necessárias

Administração 

Pública

Negociações Complexas e Gestão 

de Conflitos
Enap 00.627.612/0001-09 24h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/7

44/
OE201

Desenvolver habilidades em Gestão de Conflitos a fim de

promover ambiente favorável para o despenho do trabalho.

Administração 

Pública

O Sistema Integrado de 

Planejamento e Orçamento - SIOP - 

e as Alterações Orçamentárias

Enap 00.627.612/0001-09 14h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2

08/
OE178

Capacitar os servidores para: Diferenciar os três tipos de créditos

adicionais: suplementar, especial e extraordinário; Diferenciar

créditos adicionais de outras alterações orçamentárias; Relacionar

os diversos tipos de alterações orçamentárias, que constam nas

Portarias SOF; Apresentar o Sistema In

Administração 

Pública

Reforma da Previdência Aplicada 

aos Sistemas SIAPE e SIAPEcad
EVG  00.627.612/0001-09 24h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/8

81/
OE195

Capacitar sobre a nova previdência do servidor público e as novas

regras de aposentadoria impostas pela EC nº 103/2019

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/232/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/232/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384
https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id=1741
https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id=1741
https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id=1741
https://saberes.senado.leg.br/enrol/index.php?id=1741
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/257/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/175
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/744/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/744/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/208/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/208/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/881/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/881/


Administração 

Pública
Relações Interpessoais e Feedback EVG  00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/8

40/
OE137

Ampliar e aperfeiçoar a comunicação entre equipes de trabalho e

discentes

Administração 

Pública
Siape Folha EVG  00.627.612/0001-09 40h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86 OE189 Capacitar servidor no uso do sistema Siape - módulo Folha

Administração 

Pública
Tesouro Gerencial EVG  00.627.612/0001-09 60h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283 OE144 APRENDER A USAR O SISTEMA "TESOURO GERENCIAL"

Ciência da

Informação

Metodologia da Pesquisa Científica 

1ª oferta MOOC
Fiocruz  33.781.055/0001-35 30h

https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/

hotsite/metodologia
OE305

Aprimorar os conhecimentos dos docentes em relação às

ferramentas utilizadas para pesquisa.

Comunicação Clima Organizacional Enap 00.627.612/0001-09 21h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/7

27/
OE351

Capacitar servidores para utilização de técnicas e estratégias para

melhoria do ambiente organizacional

Comunicação

Comunicação Não-Violenta: bases e 

aplicações na era do trabalho 

remoto

Enap 00.627.612/0001-09 21h
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2

96/
OE354 Desenvolver técnicas de comunicação interpessoal

Comunicação Curso Online de Fotografia Digital GINEAD 26.962.760/0001-73 40h
https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-

fotografia-digital
OE324 Aperfeiçoar conhecimentos na produção de imagens

Comunicação
Gerenciamento de Crises e 

Comunicação na Área Pública
Enap 00.627.612/0001-09 28h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1

190/
OE350

Capacitar servidores para gerenciamento da Comunicação Pública

em situações de crise

Comunicação
Redação Oficial com Foco na 

Elaboração de Documentos
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2

96/
OE335

Atualizar em relação às novas exigências do Manual de Redação

da Presidência da República

Comunicação
Redação Oficial com Foco na 

Elaboração de Documentos
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/2

96/
OE336

Atualizar os servidores em relação às novas exigências do Manual

de Redação da Presidência da República para aplicação na

elaboração dos documentos oficiais da instituição

Comunicação
Transformando Serviços com 

Design Thinking
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1

140/
OE327

Aperfeiçoar os processos e serviços de trabalhos criativos, por

meio da aplicabilidade da metodologia de design thinking

Comunicação
Transformando Serviços com 

Design Thinking
Enap 00.627.612/0001-09 21h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1

140/
OE328

Aprimorar conhecimentos em Gestão de Projetos de Inovação

com Uso da Metodologia OKP, para processos e serviços de

trabalhos criativos

Direito
Direitos Humanos da Criança e do 

Adolescente
EVG  00.627.612/0001-09 20h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/147/ OE360

Capacitar o servidor sobre a legislação vigente a fim de auxiliar as

atividades do setor.

Direito
Teoria e Prática do Direito na 

Administração Pública
Enap 00.627.612/0001-09 28h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/4

39/
OE358 Ampliar o conhecimento sobre a legislação vigente.

Educação
Didática para Facilitação de Aulas 

Remotas
Enap 00.627.612/0001-09 35h

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/9

29/
OE385

Capacitar os docentes para atuar como professores formadores e

mediadores na educação a distância.

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/86
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/metodologia
https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/metodologia
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/727/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/727/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-fotografia-digital
https://www.ginead.com.br/curso/curso-online-fotografia-digital
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1190/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1190/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/296/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/439/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/439/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929/


Educação Empreendedorismo e Inovação
Fundação 

Bradesco
60.701.521/0001-06 12h

https://www.ev.org.br/cursos/empreendedorism

o-e-inovacao
OE369

Ampliar os conhecimentos na área de inovação e

empreendedorismo

Educação Ensinando com a Web
Fundação 

Bradesco
60.701.521/0001-06 15h

https://www.ev.org.br/cursos/ensinando-com-a-

web
OE391 Capacitar sobre aplicações da informática na educação

Educação
Ensino Médio na BNCC - 

Investigação e Intervenção
Nova Escola 23.741.834/0001-53 10h

https://cursos.novaescola.org.br/curso/11397/en

sino-medio-na-bncc-investigacao-e-

intervencao/resumo

OE388

Capacitar servidores docentes e equipe pedagógica para

conhecimento acerca da reforma curricular e das

transversalidades previstas na Base Nacional Comum Curricular

para o Ensino Médio, a qual se tornou obrigatória a partir de 2020.

Educação História das mulheres e Feminismo IFRS 10.637.926/0002-27 30h
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?cat

egoryid=204
OE390

Capacitar servidores para ações institucionais relacionadas a

gênero e sexualidade.

Educação
Metodologias Ativas:Caminhos para 

a prática

Fundação 

Bradesco
60.701.521/0001-06 20h

https://www.ev.org.br/cursos/metodologias-

ativas-caminhos-para-a-pratica
OE400

Proporcionar qualificação a profissionais da educação em

metodologias inovadoras de ensino.

Educação Multimeios em Educação Eskada  UEMA 06.352.421/0001-68 60h
https://eskadauema.com/course/view.php?id=3

1
OE401

Proporcionar qualificação a profissionais da educação em

tecnologias digitais de informação e comunicação aplicadas na

educação.

ENGENHARIA 

AMBIENTAL

Responsabilidade Social e 

Sustentabilidade

Fundação 

Bradesco
60.701.521/0001-06 8h

https://www.ev.org.br/cursos/responsabilidade-

social-e-sustentabilidade
OE409

Atualizar conhecimentos na área ambiental e Desenvolvimento

Sustentável

Engenharia Química Gerenciamento de Resíduos IFRS 10.637.926/0002-27 60h
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?cat

egoryid=38
OE472 Aprimorar conhecimentos na área de gestão de resíduos químicos.

Letras Introdução à Libras EVG  00.627.612/0001-09 60 h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/11 OE497

Capacitar os servidores Docentes e Técnico- Administrativos em

Educação para desenvolvimento de competência de comunicação

básica em LIBRAS como forma de viabilização de políticas de

acessibilidade e inclusão de pessoas com necessidades

educacionais

especiais.

Nutrição
Boas Práticas de Manipulação em 

Serviços de Alimentação
EVG  00.627.612/0001-09 12h https://www.escolavirtual.gov.br/curso/287/ OE509

Atualizar os conhecimentos a cerca da área de alimentação e

nutrição, dentro do campo de trabalho do setor.

Química Gerenciamento de Resíduos IFRS 10.637.926/0002-27 60h
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?cat

egoryid=38
OE523

Capacitar para o gerenciamento de resíduos químicos e de

microbiologia.

Saúde Coletiva
Primeiros Socorros para 

Profissionais de Saúde
IFRS 10.637.926/0002-27 40h

https://moodle.ifrs.edu.br/enrol/index.php?id=1

929
OE525

Aprimorar conhecimentos em primeiros socorros

avançados

https://www.ev.org.br/cursos/empreendedorismo-e-inovacao
https://www.ev.org.br/cursos/empreendedorismo-e-inovacao
https://www.ev.org.br/cursos/ensinando-com-a-web
https://www.ev.org.br/cursos/ensinando-com-a-web
https://cursos.novaescola.org.br/curso/11397/ensino-medio-na-bncc-investigacao-e-intervencao/resumo
https://cursos.novaescola.org.br/curso/11397/ensino-medio-na-bncc-investigacao-e-intervencao/resumo
https://cursos.novaescola.org.br/curso/11397/ensino-medio-na-bncc-investigacao-e-intervencao/resumo
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=204
https://moodle.ifrs.edu.br/course/index.php?categoryid=204
https://www.ev.org.br/cursos/metodologias-ativas-caminhos-para-a-pratica
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