
Oportunidade de cursos a distância ofertados pela ENAP

Prezado (a) servidor (a),

A PROGEP apresenta, na tabela abaixo, os cursos ofertados pela Escola Nacional de
Administração Pública (ENAP), na modalidade EAD. Esses cursos atendem as
necessidades de capacitação das diversas áreas de atuação da UFOP, previstas no último
levantamento de capacitação, feito nesta universidade.

Os servidores que concluírem os cursos podem enviar os certificados para o e-mail
capacitacao@ufop.edu.br. Essa informação é importante para que a PROGEP elabore o
relatório de participação de servidores em eventos de capacitação, tendo em vista que o
PDP UFOP 2020/2021 contempla os cursos ofertados pela ENAP.

A inscrição pode ser realizada no seguinte endereço eletrônico:
www.escolavirtual.gov.br.

Confira os cursos e capacite-se!

Curso A ementa do curso inclui os seguintes
temas:

Carga Horária

Teletrabalho e
Educação a
Distância;

▪ Introdução ao teletrabalho.
Conceitos; Ferramentas para
teletrabalho; Sobre a Web;
Educação; Tópicos sobre EaD;
História da EaD.

▪ 8 horas

Formação de
facilitadores de
aprendizagem

Andragogia: a arte e a ciência de se ensinar
a adultos; Planejamento de ensino;
Metodologias ativas; Avaliação de
aprendizagem; Condução de processos de
ensino-aprendizagem

▪ 40 horas

Criatividade e
Novas Tecnologias
no Serviço Público

▪ WhatsApp; Zapp Audio Speed;
CrystalKnows; YouCanBook.me;
Appear.in; Yout.com; Beautiful.ai;
Magic Mockups; Crontabs;
OneTab; Toby; Lightshot;
Combinações

▪ 10 horas

Noções básicas do
Trabalho Remoto

▪ Trabalho remoto: organização da
equipe e criação de plano de ação;
Condições para o trabalho remoto;
Como trabalhar em casa;

▪ 10 horas

Gestão de Equipes
em Trabalho
Remoto

▪ O mundo do trabalho e seu impacto
no serviço público; Nasce um
teletrabalhador, nasce um telegestor;
Comunicação e engajamento de

▪ 20 horas
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equipes; Desenvolvimento da
equipe.

Introdução à Libras Surdez e sociedade; Prática de Libras ▪ 60 horas

Desenho
Instrucional

. O Ensino e a Aprendizagem de Adultos;
Abordagem Sistêmica do Desenho
Instrucional; 1ª Fase do DSI: Análise; 2ª
Fase do DSI: Desenho; 3ª Fase do DSI:
Desenvolvimento; Avaliaçã: Os Quatro
Níveis de Avaliação de Kirkpatrick.

▪ 40 horas

Gestão Pessoal -
Base da Liderança

▪ O Desenvolvimento
Biopsicossocial e a Dimensão
Biológica; Dimensões Psicológica e
Perfil Comportamental; Dimensão
Social e Desenvolvimento
Integrativo; Mentalidade e aspectos
relacionados à Psicologia Positiva;
Virtudes, Forças de caráter, crenças
e valores pessoais; Técnicas de
Coaching

▪ 50 horas

Introdução à Gestão
de projetos

Contextualização; gerenciamento de
projetos; fases do projeto; Grupos de
processos e gerenciamento de projetos;
Iniciação do projeto;
Planejamento; Execução; Monitoramento e
Controle; Encerrament

▪ 20 horas

Acesso à
Informação

Direito de acesso à informação no
Brasil; Negativas de acesso; Informações
Classificadas e Dados Abertos; Diretrizes
de classificação; Tratamento de informação
classificada; Dados abertos

▪ 20 horas

Inteligência
Emocional

● Gestão das emoções pessoais;
Gestão das emoções nas relações
interpessoais; Ambiente de trabalho
positivo; Liderança positiva

▪ 50 horas

Siape Cadastro ● Breve histórico do SIPEC; como
surgiu o SIAPE; Tipos de usuário e
níveis de acesso no SIAPE;
Módulos do SIAPE; Formas de
provimento; Férias; Cadastro de
ocorrências de afastamento; Licença
prêmio por assiduidade; Jornada de
trabalho; Progressão funcional;
Movimentações do servidor;
Vacâncias; Concessão de
Benefícios; dentre outros.

▪ 40 horas



Provas no Processo
Administrativo
Disciplinar

● Processo Disciplinar e Prova
Documental; prova testemunhal e
Pericial; Diligências e Prova
Emprestada

▪ 20 horas

Análise e Melhoria
de Processos

● Evolução dos modelos de gestão: a
busca da flexibilização
organizacional; Organizações como
grandes coleções de processos; O
que é processo; A
organização-aprendizado;
Fundamentos da gestão por
processos; Gestão de processos;
Planejamento e ferramentas para
melhoria; Metodologia de Análise e
Solução de Problemas.

▪ 35 horas

Funpresp - A
previdência
complementar do
servidor público
federal

●  Contexto histórico dos Regimes de
Previdência Social; Criação da
FUNPRESP; Plano de benefício
ExecPrev e Categorias de
participantes; Coberturas adicionais
de risco; Institutos dos Planos;
Imposto de Renda na previdência
complementar; Migração de Regime
Previdenciário; dentre outros.

▪ 40 horas

Planejamento
Estratégico para
Organizações
Públicas

Planejamento estratégico; Missão; Visão;
 Temas estratégicos e resultados esperados;
Planejamento estratégico e Plano ; dentre
outros.

▪ 40 horas

Ética e Serviço
Público

 Ética da Vida Pública; Serviço Público e
desafios do Estado contemporâneo no
Brasil; Responsabilidade pública
(Accountability); Conduta no Serviço
Público; dentre outros.

▪ 20 horas

Clique aqui e conheça outros cursos oferecidos pela ENAP .

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/a-distancia

