
CATÁLOGO DE CURSOS EAD GRATUITOS - PDP IFF 2022

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.

Necessidade Área Temática (Macro) Nome do Curso

Modalidade 

(ofertada) Ofertante Link

(30) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aperfeiçoar o conhecimento dos gestores 

quanto às metodologias de planejamento estratégico e suas aplicações, resultando no aprimoramento 

do doc Administração Pública Abordagens de Governança de Dados Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1460/?area=2

(33) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para capacitar os gestores e servidores quanto às 

tecnicas de planejamento de projetos, com o intuito de aprimorar o desdobramento dos objetivos 

estratégicos. Administração Abordagens de Governança de Dados Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1460/?area=2

(143) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação, a fim de atender às 

demandas dos estudantes que assim necessite. Educação

Acesso aos Direitos Fundamentais: uma 

Abordagem da Pauta Indígena Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/544

(733) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

compartilhar e adquirir conhecimentos na área de saúde e educação. Outras não especificadas

Acesso aos Direitos Fundamentais: uma 

Abordagem da Pauta Indígena Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/544

(35) Aprender sobre racionalização de métodos e de processos administrativos para aplicar 

metodologias e ferramenta informatizada de gestão de processos para melhoria e padronização dos 

macroprocessos da instituição. Administração Pública Análise e Melhoria de Processos Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333

(30) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aperfeiçoar o conhecimento dos gestores 

quanto às metodologias de planejamento estratégico e suas aplicações, resultando no aprimoramento 

do doc Administração Pública Análise Ex Ante de Políticas Públicas Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/142

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura empresarial e o papel do 

líder nesses ambientes para o desenvolvimento de competências gerenciais e também para utilizar nas 

aulas de engenharia segundo as novas DCNS. Administração Clima Organizacional Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1407

(204) Entender sobre desenvolvimento de pessoas para estar atento às inovações e pesquisas na área de 

Gestão de Pessoas. Administração Pública Clima Organizacional Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1407

(947) Aprender sobre desenvolvimento de equipes buscando aprimorar conhecimentos dos gestores 

quanto à comunicação, negociação, engajamento, orientação para resultados . Administração Pública Clima Organizacional Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1407

(1018) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para relacionar os processos de planejamento, 

execução, monitoramento e controle de projetos. Administração

Conhecendo o MGP-Mapa: como facilitar seu 

trabalho utilizando Gestão de Projetos Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

4381

(33) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para capacitar os gestores e servidores quanto às 

técnicas de planejamento de projetos, com o intuito de aprimorar o desdobramento dos objetivos 

estratégicos. Administração

Conhecendo o MGP-Mapa: como facilitar seu 

trabalho utilizando Gestão de Projetos Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

4381

(543) Entender sobre registro de atos e fatos relacionados com a administração orcamentária, financeira 

e patrimonial da união para capacitar quanto aos principais aspectos da contabilidade aplicada ao setor 

público e quanto às alterações do PCASP, e resultará em atualizção e aprimoramento do Administração Pública Contabilidade Básica Aplicada ao Setor Público Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/190

(530) Aprender sobre ampliação da consistência das informações de custos para gerar conhecimentos 

relativos às boas práticas contábeis, através da discussão das normas e procedimentos contábeis quanto 

aos custos no setor público, propiciando maior capacitacão aos gestores. Administração Pública

Contabilidade com Foco na Gestão da Informação 

Contábil Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/866



(530) Aprender sobre ampliação da consistência das informações de custos para gerar conhecimentos 

relativos às boas práticas contábeis, através da discussão das normas e procedimentos contábeis quanto 

aos custos no setor público, propiciando maior capacitacão aos gestores. Administração Pública

Contabilidade com Foco na Gestão da Informação 

Contábil Distância Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/866

(538) Aprender sobre evidência da situação patrimonial do ente público e suas variações para capacitar 

os servidores para elaborar as principais notas explicativas exigidas pelo manual de contabilidade 

aplicada ao setor público (MCASP) e da NBC TSP, e resultará no aperfeiçoamento do servidor. Administração Pública

Contabilidade com Foco na Gestão da Informação 

Contábil Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/866

(538) Aprender sobre evidência da situação patrimonial do ente público e suas variações para capacitar 

os servidores para elaborar as principais notas explicativas exigidas pelo manual de contabilidade 

aplicada ao setor público (MCASP) e da NBC TSP, e resultará no aperfeiçoamento do servidor. Administração Pública

Contabilidade com Foco na Gestão da Informação 

Contábil Distância Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/866

(1059) Realizar o apoio ao controle externo no exercício de sua missao institucional para levar ao 

conhecimento dos servidores os impactos da LGPD junto às suas ações institucionais. Direito Controle Social Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/10

(733) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

compartilhar e adquirir conhecimentos na área de saúde e educação. Outras não especificadas

Controles Institucional e Social dos Gastos 

Públicos Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/12

(33) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para capacitar os gestores e servidores quanto às 

tecnicas de planejamento de projetos, com o intuito de aprimorar o desdobramento dos objetivos 

estratégicos. Administração Curso de Gestão de Riscos no MAPA Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

4263

(36) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avalição dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aplicação prática da metodologia de 

elaboração de indicadores de desempenho institucional, com o intuito de aprimorar o processo de 

revisão e mo Administração Pública Curso de Gestão de Riscos no MAPA Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

4263

(525) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores e gerar conhecimentos relativos à retenção de tributos na administração 

pública, e resultará no aumento do conhecimento quanto à retenção tributária. Administração Pública Curso de Gestão de Riscos no MAPA Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

4263

(733) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

compartilhar e adquirir conhecimentos na área de saúde e educação. Outras não especificadas

Das políticas às ações: direitos da pessoa idosa no 

Brasil Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/150

(676) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aperfeicoar material didático 

e aulas das disciplinas de metodologia científica e metodologia científica e tecnologia dos cursos 

bacharelado em sistemas de informação e engenharia da computação. Outras não especificadas

Desenho Instrucional para Soluções de 

Capacitações Presenciais Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/250

(910) Conhecimento sobre educação para interessados diretamente no encontro nacional de didática e 

práticas de ensino. Educação

Desenho Instrucional para Soluções de 

Capacitações Presenciais Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/250

(1013) Aprender sobre inovação para buscar inovação na gestão dos processos e equipes do campus, o 

que resultará em otimização destes processos e de recursos. Administração Pública Desenvolvimento de Equipes Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1422

(947) Aprender sobre desenvolvimento de equipes buscando aprimorar conhecimentos dos gestores 

quanto à comunicação, negociação, engajamento, orientação para resultados. Administração Pública Desenvolvimento de Equipes Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1422

(379) Aprender sobre ferramentas de design thinking para aplicar o conhecimento para ações 

relacionadas a gerenciamento de projetos de desenvolvimento de produtos para a comunidade 

acadêmica e externa.

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos Design Thinking Aplicado à Educação Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/448

(559) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que ampliará o conhecimento de 

educação vivido pelo servidor, assim como aprender novas técnicas em desenvolvimento. Educação Design Thinking Aplicado à Educação Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/448

(1024) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuacao docente tendo em vista que o curso sobre 

operação e controle de lodos ativados irá aumentar o meu conhecimento sobre o assunto e elevará o 

nivel das aulas que ministro na instituicao. Química Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(1024) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuacao docente tendo em vista que o curso sobre 

operação e controle de lodos ativados irá aumentar o meu conhecimento sobre o assunto e elevará o 

nivel das aulas que ministro na instituicao. Química Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929



(135) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para atualizações sobre 

processos pedagógicos que resultará em aprimoramento da prática docente. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(194) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para adquirir novos 

conhecimentos sobre recentes teorias metodologias, estratégias e ferramentas de ensino e 

aprendizagem que resultará em prática pedagógica mais atualizada e profícua. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(194) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para adquirir novos 

conhecimentos sobre recentes teorias metodologias, estratégias e ferramentas de ensino e 

aprendizagem que resultará em prática pedagógica mais atualizada e profícua. Letras Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(233) Conhecimento sobre educação para ressignificar processos de ensino, de aprendizagem e outras 

atividades correlatas. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(262) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didático-pedagógicos para o compartilhamento 

de informações entre professores e consequente fortalecimento e inovações para o ensino e a 

aprendizagem discente e docente. Letras Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(510) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para desenvolvimento/aprimoramento de conhecimentos na área de informática aplicada 

às metodologias de ensino-aprendizagem, de modo a melhorar as qualidades das aulas/atividades 

pedagógicas. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(559) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que ampliará o conhecimento de 

educação vivido pelo servidor, assim como aprender novas técnicas em desenvolvimento. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(66) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didático-pedagógicos para a formação 

contribuirá na aquisição de conhecimento sobre metodologias ativas e servirá para desenvolver 

propostas inovadoras na prática docente. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(67) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e programas educacionais 

tendo em vista que esta capacitação será voltada para aprofundamento dos recursos digitais aplicados à 

educação e resultará em propostas de práticas inovadoras em sala de aula com a utilização das TICS. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(676) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aperfeicoar material didático 

e aulas das disciplinas de metodologia científica e metodologia científica e tecnologia dos cursos 

bacharelado em sistemas de informação e engenharia da computação. Outras não especificadas Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(726) Conhecimento sobre educação, tendo em vista a participação no ENDIPE 2022 - que servirá para 

aprimorar os conhecimentos de docentes e técnicos administrativos na área de educação, resultando na 

melhoria de práticas pedagógicas. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(83) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização profissional e 

aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de pós-graduação na área de 

telecomunicações para uma melhor formação profissional dos alunos atendidos. Outras não especificadas Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(84) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização profissional e 

aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de pós-graduação na área de 

telecomunicações para uma melhor formação profissional dos alunos atendidos. Outras não especificadas Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(85) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização profissional e 

aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de pós-graduação na área de 

telecomunicações para uma melhor formação profissional dos alunos atendidos. Ciência da Computação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(86) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para atualização profissional e 

aplicação direta/imediata nas aulas dos cursos técnico, superior e de pós-graduação na área de 

telecomunicações para uma melhor formação profissional dos alunos atendidos. Outras não especificadas Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(913) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para aprimorar as atividades 

desenvolvidas no setor. Letras Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929



(880) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didático-pedagógicos para compartilhar 

informações entre os docentes do IFF, assim como promover o desenvolvimento de ações didático-

pedagógicas no ensino e na aprendizagem discente. Letras Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(910) Conhecimento sobre educação para interessados diretamente no encontro nacional de didática e 

práticas de ensino. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(986) Conhecimento sobre educação para compreender as dinâmicas e técnicas pedagógicas para uso 

junto aos estudantes da modalidade EJA e demais estudantes inscritos nos cursos concomitantes. Educação Didática para Facilitação de Aulas Remotas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929

(272) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para atender com 

mais qualidade os alunos surdos matriculados na instituiçã,o resultando em um nível cada vez mais de 

excelência na inclusão desses estudantes no ambiente institucional/escolar. Ciência da Informação

Direito de Acesso à informação e proteção de 

dados pessoais Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/55144

(272) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para atender com 

mais qualidade os alunos surdos matriculados na instituiçã,o resultando em um nível cada vez mais de 

excelência na inclusão desses estudantes no ambiente institucional/escolar. Linguística Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(282) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para aprimorar e 

desenvolver conhecimentos voltados para a inclusão de alunos e servidores. Linguística Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(284) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para 

desenvolvimentos de estudos que visem à inclusão e respeito à diversidade dentro do campus. Linguística Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(285) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para desenvolver as 

práticas de inclusão e respeito à diversidade no campus. Linguística Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(288) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação para 

desenvolvimento de pesquisa na área de inclusão de pessoas na educação. Linguística Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(623) Conhecimentos sobre políticas educacionais para o acesso, permanência e êxito na educação, para 

fortalecer a promoção da cultura de respeito à dignidade humana, preparando os alunos para a 

convivência numa cultura de diversidade e de direitos. Direito Direitos Humanos: Uma Declaração Universal Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/130

(75) Aprender sobre gestão dos recursos de tecnologia da informação e comunicação para 

conhecimento atualizado de toda dinâmica de regulação e avaliação das IED junto ao MEC e também os 

quesitos e exigências de qualidade que serão avaliados na biblioteca. Ciência da Informação eMAG Desenvolvedor Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42

(520) Aprender sobre aquisição e gestão de contratos relativos a produtos e serviços de tecnologia da 

informação e comunicação para aplicar de forma eficiente as normas e processos de contratação de 

bens e serviços de TI, que foram revistos a partir de abril de 2019, na IN 01 de 04/04/2019. Ciência da Computação

Estudo Técnico Preliminar Avançado para 

Contratação de Soluções de TIC Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/410

(67) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e programas educacionais 

tendo em vista que esta capacitação será voltada para aprofundamento dos recursos digitais aplicados à 

educação e resultará em propostas de práticas inovadoras em sala de aula com a utilização das TICS. Educação Ferramentas Tecnológicas - Miro Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1486/?area=22

(11) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para ampliar o conhecimento e o domínio da equipe sobre o assunto. Educação Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(115) Conhecimentos voltados à articulação entre ensino, pesquisa e extensão, curso de atualização na 

área de atuação direta docente, proporcionando ao discente uma formação de acordo com as 

necessidades atuais do mercado. Engenharia de Produção Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(12) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para ampliar os 

conhecimentos sobre o tema. Educação Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(24) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para melhor atuação na 

area de ensino. Linguística Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(261) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para fortalecer a 

internacionalização do IFF; proporcionar formação ampla e qualificada e desenvolver competências para 

atuar de forma interdisciplinar. Letras Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(280) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para trocar experiências, 

adquirir conhecimentos sobre o processo educacional, divulgar os êxitos na educação do IFF. Linguística Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141



(283) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para formação e atualização do conhecimento dos docentes de língua portuguesa; 

atualização dos processos de aprendizagem que impactarão diretamente a vida acadêmica dos alunos. Linguística Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(353) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A participação de 

docentes pesquisadores em ações internacionais servirá para a divulgação das pesquisas feitas no 

instituto e resultará no aprimoramento do servidor durante a troca de conhecimentos. Letras Formação de Facilitadores de Aprendizagem Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/141

(1089) Aprender sobre segurançaa da informação e de proteção a dados pessoais tendo em vista que a 

conferência anual orientada à segurança - CAOS, promovida pela diretoria de seguranca da informacao 

da UFRJ, visa à conscientização e disseminação do conhecimento em seguranca da informação. Ciência da Informação Fundamentos da LGPD Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/603

(1031) conhecimentos sobre a inovacao na educacao para incentivar as praticas de ensino, pesquisa, 

extensao e cultura e proporcionar formacao ampla e qualificada do servidor para aperfeicoar, atualizar e 

melhorar sua pratica profissional. Química

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(11) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para ampliar o conhecimento e o domínio da equipe sobre o assunto. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(12) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para ampliar os 

conhecimentos sobre o tema. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(135) Habilidade em articular ensino e pesquisa nas ações de extensão do IFF para atualizações sobre 

processos pedagógicos que resultará em aprimoramento da prática doocente. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(177) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para formar professores sobre novas abordagens de aprendizagem que resultará na 

possibilidade de preparação de aulas inovadoras voltadas ao desenvolvimento estratégico de pessoas. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(353) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem. A participação de 

docentes pesquisadores em ações internacionais servirá para a divulgação das pesquisas feitas no 

instituto e resultará no aprimoramento do servidor durante a troca de conhecimentos. Letras

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(50) Conhecimentos sobre a formação de mediadores para a educação a distância para ampliar o 

número de servidores capacitados para atuar nas ações de extensão e de educação a distância. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(51) Conhecimento sobre educação para formação continuada dos servidores para que contribuam com 

a construção, produção e disseminação de conhecimento. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(510) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para desenvolvimento/aprimoramento de conhecimentos na área de informática aplicada 

às metodologias de ensino-aprendizagem, de modo a melhorar as qualidades das aulas/atividades 

pedagógicas. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(632) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a formação terá como benefício subsidiar 

reflexões sobre os saberes que circulam nas escolas e no fazer docente no que concerne à educacao e ao 

ensino. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(66) Conhecimento sobre metodologias e instrumentos didático-pedagógicos para a formação 

contribuirá na aquisição de conhecimento sobre metodologias ativas e servirá para desenvolver 

propostas inovadoras na prática docente. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(878) Aprimorar conhecimento sobre metodologias de ensino e aprendizagem para compartilhar ações 

entre os docentes do IFF e promover o desenvolvimento de ações didático-pedagógicas e no ensino e na 

aprendizagem discente. Letras

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(913) Conhecimento técnico/pedagógico sobre educação profissional para aprimorar as atividades 

desenvolvidas no setor. Educação

Fundamentos e Metodologia da Educação 

Corporativa Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/271

(919) Entender sobre gerenciamento do tempo para capacitar os servidores de modo a reduzir o tempo 

de operacionalização de processos. Engenharia de Produção

Gerenciamento de Crises e Comunicação na Área 

Pública Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1190

(99) Aprender habilidades de elaboração e análise de projetos para captação de recursos externos para 

maior captação de recursos e potencialização da missão da instituição.

Ciência e Tecnologia de 

Alimentos Gestão da Estratégia com BSC Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/335



(632) Conhecimento sobre educação tendo em vista que a formação terá como benefício subsidiar 

reflexões sobre os saberes que circulam nas escolas e no fazer docente no que concerne à educacao e ao 

ensino. Educação Gestão da Informação Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/402

(750) Aprender sobre elaboração de código de classificação de documentos de arquivo e 

acompanhamento de sua aplicação para entender os conceitos, requisitos e responsabilidades para 

atribuição do DOI nas publicacoes científicas, e resultará numa maior compreensão sobre os periódicos 

publicados. Outras não especificadas

Gestão da Informação e Documentação - 

Conceitos Básicos em Gestão Documental Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/73

(384) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

experiência do usuário na prestação dos serviços públicos para aprimoramento das capacidades e 

conhecimento da equipe de TI para administração de sistemas e montagem de datacenter, garanti Ciência da Computação Gestão da Inovação no Setor Público Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/416

(369) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais desenvolvidas pelo IFF. Educação

Gestão de Políticas Públicas para Pequenos 

Negócios Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/504

(30) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aperfeiçoar o conhecimento dos gestores 

quanto às metodologias de planejamento estratégico e suas aplicações, resultando no aprimoramento 

do doc Administração Pública Gestão de Projetos Públicos Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1274

(1018) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para relacionar os processos de planejamento, 

execução, monitoramento e controle de projetos. Administração

Gestão de Riscos em Processos de Trabalho 

(segundo o Coso) Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300

(919) Entender sobre gerenciamento do tempo para capacitar os servidores de modo a reduzir o tempo 

de operacionalização de processos. Engenharia de Produção

Gestão do Tempo e Produtividade para Altos 

Executivos - GTD - Getting Things Done Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/600

(921) Entender sobre gerenciamento de equipes para formar servidores com melhores capacidades de 

gestão para as coordenações e direções. Comunicação

Gestão do Tempo e Produtividade para Altos 

Executivos - GTD - Getting Things Done Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/600

(944) Entender sobre gerenciamento do tempo para aprender a a planejar as atividades de cada dia, 

estabelecendo prioridades a fim de otimizar o seu tempo e melhorar a qualidade de vida. Administração Pública

Gestão do Tempo e Produtividade para Altos 

Executivos - GTD - Getting Things Done Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/600

(939) Entender sobre relacionamento interpessoal para melhorar as relações entre os servidores da 

instituição no ambiente de trabalho. Administração Pública

Gestão dos relacionamentos interpessoais nas 

organizações Distância ENCE https://encecapacitacao.ibge.gov.br/catalogo/ges_grio.php

(943) Aprender sobre gestão de conflitos para desenvolver técnicas de negociação, visando à mediação 

de conflitos. Administração Pública Gestão e Apuração da Ética Pública - Avançado Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1458

(988) Aprender sobre consolidação das manifestações dos usuários e divulgação de estatísticas, 

incluindo as indicativas de nível de satisfação dos usuários com os serviços públicos prestados que 

servirá para atender às exigências da CGU e resultará em mais transparência e aperfeiçoamento. Administração Pública Gestão em Ouvidoria Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/119

(774) Aprender sobre plataformas e serviços de tecnologia da informação e comunicação e governo 

digital para melhorar e aperfeiçoar os servicos de TI oferecidos na instituição. Ciência da Informação Governança de TIC para o Governo Digital Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/348

(527) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores a fim de prestarem corretamente as informações ao E-SOCIAL, as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias impostas e resultará na informação prestada corretamente no 

e Administração Pública

Indicadores sociais na formulação de programas e 

políticas públicas Presencial ENCE

https://encecapacitacao.ibge.gov.br/catalogo/est_indicadores-sociais-

politicas-publicas.php

(369) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais desenvolvidas pelo IFF. Educação

Inovação Social para o Aperfeiçoamento de 

Políticas Públicas Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/234

(559) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que ampliará o conhecimento de 

educação vivido pelo servidor, assim como aprender novas técnicas em desenvolvimento. Educação Inovações em Tecnologia Educacional Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/511

(270) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

experiência do usuário na prestação dos serviços públicos para planejamento e melhoria nas execuções 

das atividades do setor. Administração Pública Introdução à divulgação Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/54263

(405) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à escrita/publicação de trabalhos 

científicos para garantir uma melhor avaliação do programa de doutorado junto a CAPES na área de 

ciências ambientais. Outras não especificadas Introdução à divulgação Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/54263



(258) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas tendo em 

vista a ampliação de conhecimentos concernentes à oferta do ensino público gratuito e de qualidade. Educação

Certificação Avançada em Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1282

(701) Conhecimento sobre educação para atualização docente na área de atuação e atingimento da 

meta de capacitação de servidores previsto no PDI. Química

Certificação Avançada em Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1282

(702) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para atualização docente na área 

de atuação e atingimento da meta de capacitação de servidores previsto no PDI. Química

Certificação Avançada em Monitoramento e 

Avaliação de Políticas Públicas Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portadoaluno/curso/1282

(523) Aprender sobre licitação, contratação, aquisição, recebimento, registro, guarda, requisição, 

distribuição e utilização de material permanente e de consumo para essa necessidade servirá para 

capacitação na área de licitação, tendo em vista a nova lei 14.133 de 1 de abril de 2021, c Administração Pública

Licitando de A a Z: o que você precisa saber sobre 

a nova lei de licitações Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1441

(1013) Aprender sobre inovação para buscar inovação na gestão dos processos e equipes do campus, o 

que resultará em otimização destes processos e de recursos. Administração Pública

LideraGov - Programa Piloto de Formação de 

Novos Líderes da Administração Pública Federal Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1022

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura empresarial e o papel do 

líder nesses ambientes para o desenvolvimento de competências gerenciais e também para utilizar nas 

aulas de engenharia segundo as novas DCNS. Administração Liderança Feminina Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1224/

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura empresarial e o papel do 

líder nesses ambientes para o desenvolvimento de competências gerenciais e também para utilizar nas 

aulas de engenharia segundo as novas DCNS. Administração

Liderança Sinérgica e Cultura Empática: Introdução 

à Comunicação Não-Violenta (CNV) Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/965

(67) Conhecimentos voltados ao uso de recursos tecnológicos em projetos e programas educacionais 

tendo em vista que esta capacitação será voltada para aprofundamento dos recursos digitais aplicados à 

educação e resultará em propostas de práticas inovadoras em sala de aula com a utilização das TICS. Educação Machine Learning Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/918

(11Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para ampliar o conhecimento e o domínio da equipe sobre o assunto. Educação

Materiais Didáticos do PNLD para o Novo Ensino 

Médio Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/508

(281) Conhecimentos orientados à produção de materiais didáticos/objetos de aprendizagem para 

diversificar o material didático nas práticas educacionais. Linguística

Materiais Didáticos do PNLD para o Novo Ensino 

Médio Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/508

(1033) Aprender, na prática, sobre elaboração de projeto de pesquisa tendo em vista que a necessidade 

de desenvolver projetos de pesquisa, resultará em artigos publicados. Física Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(153) Aprender, na prática, sobre elaboração de projeto de pesquisa para aprender e aprofundar meus 

saberes sobre artes visuais o que resultará numa formação, cada vez mais crítica e humanística dos 

alunos do meu projeto de pesquisa. Artes Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(270) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

experiência do usuário na prestação dos serviços públicos para planejamento e melhoria nas execuções 

das atividades do setor. Administração Pública Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(283) Aprimorar conhecimento sobre a utilização de metodologias e tecnologias no processo de ensino e 

aprendizagem para formação e atualização do conhecimento dos docentes de língua portuguesa; 

atualização dos processos de aprendizagem que impactarão diretamente a vida acadêmica dos alunos. Linguística Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(333) Aprender, na prática, sobre elaboração de projeto de pesquisa para aprimoramento das técnicas 

de pesquisa capazes de colaborar para o desenvolvimento de diversas ações institucionais e setores. Outras não especificadas Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(676) Conhecimento técnico/pedagógico inerente à atuação docente para aperfeicoar material didático 

e aulas das disciplinas de metodologia científica e metodologia científica e tecnologia dos cursos 

bacharelado em sistemas de informação e engenharia da computação. Outras não especificadas Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(693) Aprender sobre a implementação prática dos temas relacionados à escrita/publicação de trabalhos 

científicos para divulgar as pesquisas realizadas pelos servidores do IFF.

Planejamento Urbano e 

Regional Metodologia da Pesquisa Científica Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/56307

(1013) Aprender sobre inovação para buscar inovação na gestão dos processos e equipes do campus, o 

que resultará em otimização destes processos e de recursos. Administração Pública

Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e 

Entidades que Operam Transferências da União ? Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/213

(804) Conhecimento sobre gestão educacional para melhorar o planejamento das execuções das ações 

distribuídas entre os servidores e que resultará num melhor tratamento das informações e dados da 

instituição que compõem os sistemas do MEC. Administração Pública

Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e 

Entidades que Operam Transferências da União ? 

MEG-Tr Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/213



(986) Conhecimento sobre educação para compreender as dinâmicas e técnicas pedagógicas para uso 

junto aos estudantes da modalidade EJA e demais estudantes inscritos nos cursos concomitantes. Educação Noções Básicas para Coordenar Cursos On-line Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198

(1031) Conhecimentos sobre a inovação na educação para incentivar as práticas de ensino, pesquisa, 

extensão e cultura e proporcionar formação ampla e qualificada do servidor para aperfeiçoar, atualizar e 

melhorar sua prática profissional. Química O que è Ciência Aberta Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/38010

(547) aprender sobre consolidacao das informacoes orcamentarias para capacitar servidores quanto a 

utilizacao das funcionalidades do sistema integrado de planejamento e orcamento - siop e quanto as 

alteracoes orcamentarias, e resultara uso adequado do sistema. Administração Pública

O Sistema Integrado de Planejamento e 

Orçamento - SIOP - e as Alterações Orçamentárias Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/208/

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura empresarial e o papel do 

líder nesses ambientes para o desenvolvimento de competências gerenciais e também para utilizar nas 

aulas de engenharia segundo as novas DCNS. Administração Os desafios da liderança Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59716

(204) Entender sobre desenvolvimento de pessoas para estar atento às inovações e pesquisas na área de 

Gestão de Pessoas. Administração Pública Os desafios da liderança Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59716

(37) Desenvolver habilidades em governança, risco e controle, a partir dos conceitos e desafios da 

implantação do modelo das três linhas para melhoria da gestão de riscos no instituto, resultando no 

aprimoramento do programa de integridade institucional, por meio do conhecimento dos conceitos de 

int Administração Pública Os desafios da liderança Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59716

(939) Entender sobre relacionamento interpessoal para melhorar as relações entre os servidores da 

instituição no ambiente de trabalho. Administração Pública Os desafios da liderança Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/59716

(1021) Entender sobre gerenciamento de equipes para aprender sobre cultura empresarial e o papel do 

líder nesses ambientes para o desenvolvimento de competências gerenciais e também para utilizar nas 

aulas de engenharia segundo as novas DCNS. Administração

Os desafios da Liderança: ferramentas para gestão 

de pessoas Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/60695

(947) Aprender sobre desenvolvimento de equipes buscando aprimorar conhecimentos dos gestores 

quanto à comunicação, negociação, engajamento, orientação para resultados. Administração Pública

Os desafios da Liderança: ferramentas para gestão 

de pessoas Distância EGF https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=node/60695

(270) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

experiência do usuário na prestação dos serviços públicos para planejamento e melhoria nas execuções 

das atividades do setor. Administração Pública Planejamento da Contratação de Soluções de TIC Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/343

(384) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

expêriencia do usuário na prestação dos servicos públicos para aprimoramento das capacidades e 

conhecimento da equipe de TI para administração de sistemas e montagem de datacenter, garanti Ciência da Computação Planejamento da Contratação de Soluções de TIC Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/343

(30) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aperfeiçoar o conhecimento dos gestores 

quanto às metodologias de planejamento estratégico e suas aplicações, resultando no aprimoramento 

do doc Administração Pública

Planejamento Governamental e Elaboração de 

Plano Plurianual Municipal Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1222

(36) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avalição dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para aplicação prática da metodologia de 

elaboração de indicadores de desempenho institucional, com o intuito de aprimorar o processo de 

revisão e mo Administração Pública

Planejamento Governamental e Elaboração de 

Plano Plurianual Municipal Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1222

(1018) Aprender sobre planejamento, execução, acompanhamento, monitoramento e avaliação dos 

programas, dos projetos e das atividades institucionais para relacionar os processos de planejamento, 

execução, monitoramento e controle de projetos. Administração

Planejamento Governamental e Plano Plurianual 

(PPA) Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1409

(916) Conhecimento sobre educação para desenvolver ações institucionais no que tange às questões 

educacionais em nível nacional e internacional. Educação

Planejamento Governamental e Plano Plurianual 

(PPA) Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1409

(369) Conhecimento sobre articulação de políticas educacionais com outras políticas públicas para 

contribuir para o aprimoramento das políticas educacionais desenvolvidas pelo IFF. Educação

Planejamento Governamental e Priorização de 

Políticas Públicas Presencial Enap https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1068/

(1059) Realizar o apoio ao controle externo no exercício de sua missao institucional para levar ao 

conhecimento dos servidores os impactos da LGPD junto às suas ações institucionais. Direito

Praticando o Direito Administrativo no Setor 

Público Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1290



(532) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores quanto ao conhecimento teórico e prático necessário para a realização da 

conformidade de registro de gestão, e resultará em aprimoramento dos conhecimentos. Administração Pública Práticas na Execução Orçamentária e Financeira Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/211

(537) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar servidores quanto à adequada operacionalização da execução orçamentária e financeira 

da folha de pagamento no SIAFI e no novo PCASP, e resultará em aprimoramento dos conhecimentos. Administração Pública Práticas na Execução Orçamentária e Financeira Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/211

(143) Conhecimentos sobre inclusão, diversidade e direitos humanos na educação, a fim de atender às 

demandas dos estudantes que assim necessite. Educação

Promoção dos direitos da população em situação 

de rua Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/149

(1089) Aprender sobre segurançaa da informação e de proteção a dados pessoais tendo em vista que a 

conferência anual orientada à segurança - CAOS, promovida pela diretoria de seguranca da informacao 

da UFRJ, visa à conscientização e disseminação do conhecimento em seguranca da informação. Ciência da Informação Proteção de Dados Pessoais no Setor Público Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/290

(344) Conhecimento sobre neurociência, psicopedagogia e/ou aprendizagem para desenvolver a 

capacidade de realizar investigação das funções cognitivas como memória, atenção, linguagem e função 

executiva para identificar possíveis problemas de aprendizagem. Psicologia Redução de Estresse baseado em Plena Atenção Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1208

(189) Aprender sobre comunicação digital para aprender a criar peças profissionais de design para 

engajamento e conversão nas mídias sociais. Comunicação Relacionamento com a Imprensa Distância ENAGRO

https://sistemasweb.agricultura.gov.br/avaenagro/mod/page/view.php?id=

5548

(939) Entender sobre relacionamento interpessoal para melhorar as relações entre os servidores da 

instituição no ambiente de trabalho. Administração Pública Relações Interpessoais e Feedback Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840

(526) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores para executarem o sistema o SIAFI WEB corretamente e identificar suas 

funcionalidades e resultará no uso adequado do sistema SIAFI WEB. Nutrição

Segurança do paciente e Qualidade em serviços de 

saúde Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/236

(1059) Realizar o apoio ao controle externo no exercício de sua missao institucional para levar ao 

conhecimento dos servidores os impactos da LGPD junto às suas ações institucionais. Direito Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74

(526) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores para executarem o sistema o SIAFI WEB corretamente e identificar suas 

funcionalidades e resultará no uso adequado do sistema SIAFI WEB. Administração Pública Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74

(527) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores a fim de prestarem corretamente as informações ao E-SOCIAL, as 

obrigações trabalhistas e previdenciárias impostas e resultará na informação prestada corretamente no 

e Administração Pública Sistema Eletrônico de Informações - SEI! USAR Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/74

(529) Aprender sobre acompanhamento, sistematização e padronização da execução da despesa pública 

para capacitar os servidores para identificar as funcionalidades do módulo Tesouro Gerencial, e 

resultará no uso adequado desse sistema para geração de relatórios gerenciais. Administração Pública Tesouro Gerencial Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/283

(189) Aprender sobre soluções de tecnologia da informação e comunicação com objetivo de melhorar a 

expêriencia do usuário na prestação dos servicos públicos para aprimoramento das capacidades e 

conhecimento da equipe de TI para administração de sistemas e montagem de datacenter, garanti Comunicação

Uso de Mídias Sociais na Comunicação 

Institucional Presencial Enap http://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877

(559) Conhecimentos sobre a inovação na educação tendo em vista que ampliará o conhecimento de 

educação vivido pelo servidor, assim como aprender novas técnicas em desenvolvimento. Educação Uso do Design em Políticas Públicas Distância Enap https://www.escolavirtual.gov.br/curso/506


