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A presente manifestação técnica tem como objetivo 

apresentar os resultados das análises dos Planos de 

Desenvolvimento de Pessoas 2019 - 2020 . 

Do total de 181 órgãos e entidades do SIPEC, 171 

encaminharam seus PDP dentro do prazo 

estabelecido por meio do Portal SIPEC. 

Ao  todo, 62. 272  necessidades foram preenchidas  e 

enviadas, das quais 27. 921 foram identif icadas como 

transversais. 
 

Nossa análise foi realizada a partir das necessidades 

apontadas como t ransversais no momento do 

preenchimento dos PDP. 

A partir dessas necessidades t ransversais, a 

Fundação Escola Nacional de Administração 

Pública ( Enap) pôde compreender melhor quais são 

as necessidades de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de pessoas da Administração 

Pública Federal. Dessa forma, o portfólio de cursos 

ofertados pela Enap e demais Escolas de Governo 

passará a ser mais aderente às necessidades 

apresentadas, contribuindo para a otimização do uso 

racional dos recursos públicos e tornando as  ações 

de desenvolvimento mais eficazes e eficientes. 
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QUANTIDADE DE 

PDP ENVIADOS 
 
 
 
 
 

 

E n v i a d o s 
P r e e n c h i d o s e 
n ã o e n v i a do s 

N ã o p r e e n c h i d o s e 
n ã o e n v i a do s 

 
 
 

 

T O T AL D E N E C E S S I D AD E S 6 2 . 2 7 2 

T O T AL D E T R AN S V E R S AI S 2 7 . 9 2 1 

T O T AL D E N ÃO T R AN S V E R S AI S 3 4 . 3 5 1 

 
 
 
 

 

 

T o t a l d e t r a n sv e r s a i s T o t a l d e n ã o t r a n s v e r s a i s 



 

 
 
 

A explicação mais detalhada 

da metodologia util izada na 

análise dos PDP 2019 - 2020 

poderá ser encontrada nos 

relatórios  disponíveis  em: 

ht tps: / / www. servidor. gov. br/ 

gestao- de- pessoas/ pndp 

 
 
 
 
 

A análise dos PDP foi dividida em 2 fases. 
 

Na primeira fase, o  órgão central agrupou as  necessidades 

t ransversais ( comuns/ similares) em temáticas específ icas, 

chamadas MACROS ( definidas a partir daquelas já  util izadas 

pela Enap, com acréscimo de outras que não existiam).  Após 

essa primeira categorização, em virtude da amplitude das 

categorias, as MACROS foram categorizadas em sub- temáticas, 

chamadas MICROS . Assim, a primeira fase foi f inalizada com a 

consolidação das MACROS e MICROS e encaminhadas à Enap. 

A segunda fase consistiu na análise pela Enap das 

necessidades já categorizadas na primeira fase, buscando  

melhor adequação do portfólio de cursos às necessidades 

apresentadas. 



 

ferta de cursos 
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O primeiro ano de PDP, 2019 - 2020 , está sendo um grande 

aprendizado para toda a Administração Pública Federal,  que, a part ir de 

então, com um maior p lanejamento de suas ações de desenvolvimento, 

estará aprimorando seu olhar sobre a contratação de cursos que atendam 

cada vez mais às necessidades estratégicas dos órgãos e ent idades, em 

um ambiente de restr ições de recursos.  

O aprendizado não termina e o órgão central, Enap e demais Escolas de Governo 

envidarão esforços em sua melhoria contínua, a partir das observações da aplicação da 

PNDP como um todo. 

Para o ano de 2020 , os órgãos e entidades deverão nortear suas ações de 

desenvolvimento conforme o que preencheram em seus respectivos PDP. 

A part ir da análise das necessidades demandadas, a Enap agrupou sua 

o uti l izando a seguinte c lassif icação:  

 

CURSOS 
M OFERTA 

São os cursos presencia is ou a distância que 

atualmente fazem parte do catálogo de cursos da 

Enap e da Escola Virtual de Governo . 

Ressaltamos que para os cursos a distância não existem l 

imitações de vagas, mas para os cursos presenciais é preciso 

estar atento ao calendário de turmas disponíveis no Portal da 

Enap. Nas próximas páginas t rataremos com maior 

detalhamento as orientações sobre a inscrição/ contratação 

desses cursos. 

 
RESULTADOS DA ANÁLISE 



 

 

 
 
 
 

 

CURSOS 
EM DESENVOLVIMENTO 

 
São cursos presenciais ou a distância que estão 

em desenvolvimento pela equipe da Enap e, 

portanto, ainda não estão disponíveis para 

receberem inscr ições/  contratações.  Esses 

podem ser cursos novos ou podem ser cursos 

que estão passando por atual izações ou 

reformulações. Fiquem atentos ao calendário.  

 
 
 
 
 
 
 

CURSOS 
NÃO OFERTADOS 

 

 

São cursos que, para o ano de 2020 , não farão 

parte do catálogo de cursos da Enap .  Esses 

cursos poderão, futuramente,  ser desenvolvidos e 

ofertados pela Enap , sob contratação específ ica. 

Nas próximas páginas t raremos orientações para 

tais contratações.  



 

 

 
 
 

 

Anexo a este relatório, há a relação personal izada do seu 

órgão/ entidade com as necessidades enviadas no PDP. Para cada 

necessidade será possível verif icar se existe curso “ em oferta”  

Quanto às necessidades voltadas para a part ic ipação em 

Congressos, Seminários,  W orkshops e eventos correlatos, 

informamos que esses não foram objeto de análise pela  Enap, 

tendo em vista que tais eventos são específ icos e estão fora do 

escopo de execução da Escola. No entanto, é possível que tais 

eventos possam ser real izados ou patrocinados pela Enap, no 

futuro, a depender da pert inência temática e da disponibi l idade de 

recurso, por isso foi importante citá- los no PDP. 

As necessidades voltadas especif icamente para ações de 

desenvolvimento em graduação, pós- graduação,  especia l ização, 

mestrado, doutorado, pós- doutorado, também não foram objeto de 

análise pela Enap tendo em vista a sua capacidade atual l imitada 

na oferta desses cursos. 

 
Assim, no ano de 2020 os órgãos e entidades poderão 

contratar tais ações de desenvolvimento diretamente com outras 

inst i tu ições.  



 

 

 

Se você quiser conhecer mais sobre a metodologia 

utilizada para analisar os PDP, basta entrar no site: 

https://  www. servidor. gov. br/ gestao- de- pessoas/ pndp e 

acessar os relatórios de análise dos PDP 2019 - 2020 . 

DICA 

 
 

 

No Anexo I ( Necessidades por órgão ou entidade), verifique 

quais cursos ofertados pela Enap atendem à sua necessidade* ( 

lembre- se que uma necessidade pode ser atendida por um ou mais 

cursos). 

* Caso não  ex is ta curso d i sponíve l  para  a  sua  necess idade,  

s i gn i f ica  que esta poderá ser supr ida  pela contração de cursos com 

outras i ns t i tu ições ,  conforme exp l icações  ad iante.  

Depois, procure no Anexo I I ( Catálogo de cursos da 

Enap) o curso em questão e veja qual é o seu status (“ em 

oferta” ou “ em desenvolvimento”) e sua  modal idade ( Ead 

ou presencia l).  A part ir dessas informações,  siga  os 

passos das próximas páginas.  
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http://www.servidor.gov.br/gestao-de-pessoas/pndp


 

 

 
Se EAD (a distância) 

 

Se PRESENCIAL 

 
 
 

PASSO A PASSO 
Como proceder conforme os status dos 
cursos 

 

1. . Se a necessidade foi  atendida  com  cursos  “ 

em oferta”: 

E se o conteúdo programático ( disponível no Portal Enap) 

dos cursos ofertados atender às necessidades do  seu 

órgão ou entidade, verifique então se a modalidade 

ofertada é EAD ( a distância) ou presencial.  

 
 

 

 

Para aq uelas necessidades em q ue exist em opções de cursos EAD,  

o órg ão ou ent idade deve or ient ar o servidor a acessar o s i t e da 

Escola Virt  ual. G ov ( https://  w w w . escol avirtual.  gov. br/ ) e se 

inscrever no curso desej  ado. 

 

O órg ão ou ent idade deve or ient  ar o servidor int eressado a 

acessar o port  al da Enap ( w ww . gov. br/ enap ) na seção “ para 

alunos” e verif  i car o calendár io de of ert a.  Nesse s i t e são 

d isponib i l izadas tant o as t urmas executadas pela Enap em Brasíl ia  

q uanto as t urmas execut adas por parceiros nos est ados por meio 

do programa Enap em Rede.  

http://www.gov.br/enap


 

 

 

 
Considerando o f ato de que as vag as são l imit adas, alg uns servidores 

podem não conseg uir real izar a inscr ição nos cursos.  Nesses casos o órg ão 

ou ent idade, com base no indef er imento das mat r ículas desses servidores,  

poderá contratar t ais cursos com out ras inst i t uições,  não esq uecendo de 

al iment ar o processo administrat  i vo de  contrat  ação do curso com as 

mensag ens de indef er imento.  

OBS: Se há int eresse do órg ão ou ent idade em  capacit  ar  mais de  15 

servi dores ao mesmo t empo, é possível f ormalizar um pedido de  turma  

excl usi va para a Enap, conf orme abaixo: 

 
 
 

 

Turmas exclusivas são turmas de cursos que 

constam no catálogo da Enap mas que são 

contratadas para capacitar servidores 

indicados pelo órgão ou entidade contratante. 

Ou seja, o órgão ou  entidade poderá contratar 

a Enap para executar uma turma exclusiva 

somente para os servidores da inst i tu ição. O 

procedimento tem início com o preenchimento 

do formulário d isponível  no Portal da Enap. 

Para   preenchê- lo,  acesse   o   Portal   Enap 

( www. gov. br/ enap) na seção “ para 

instituições” , “ cursos sob demanda” e,  por 

f im, “ turmas exclusivas” . Em seguida, serão 

real izadas as t ratat ivas necessárias para a 

formal ização de Termo de Execução 

Descentra l izada entre o órgão ou entidade e a 

Enap. 

 
 

O l ink para a página de cursos sob demanda ( turmas exclusivas ou 

pedidos   de   desenvolvimento)   pode   ser    acessado    em: 

https://  www. gov. br/ enap/ servicos/ sob- demanda 

COMO 
CONTRATAR 



 

 

 I m p o r t a nt e r e s s a l t a r q u e  é  p o s s í v e l  q u e 

o s c u r s o s o f e r t a d o s o u e m d e s e n v o l v i m en t o 

n ã o a t e n d a m p o r c o m p l e t o a s n e c e s s i d a d e s 

e s p e c í f i c a s , t e n d o e m  v i s t a  c a d a  c o n t e ú d o 

p r o g r a m á t i c o . C a s o i s s o  o c o r r a ,  p r o c e d a  à 

c o n t r a t a ç ã o d o c u r s o e a l i m e n t e o p r o c e s s o 

a d m i n i s t r a t i v o c o m a d e v i d a j u s t i f i c a t iv a . 

É i m p o r t a n t e q u e ca d a ó r g ã o ou e n t i da d e r e a l i z e a a n á l i s e q u a n t o à 

n e c e s s i d a d e d e d e s e n v o lv i m e nt o q u e po s s u i e s u a a d e r ê n c i a à e m e n t a 

d o c u r s o o f e r t a d o . 

 
 

2. . Se na necessidade não foi relacionado 

nenhum curso: 

Se para a sua necessidade não consta nenhum curso 

re lacionado ( Anexo I – Coluna Cursos “ em branco”), existem duas 

possib i l idades:  

a) Ou o possível curso que atenda à necessidade está “ em 

desenvolvimento” pela Enap: isso quer dizer que o curso 

ainda está sendo desenvolvido pela Enap  ( conforme 

catálogo de cursos do Anexo I I ) . Assim que disponível,  suas 

turmas estarão em oferta no Portal  Enap ( www. gov. br/ enap) 

e poderão ser acompanhadas pelos interessados. Caso o 

órgão ou entidade não possa aguardar a conclusão do 

desenvolvimento do curso, poderá contratá- lo com outras 

inst i tu ições,  conforme legislação e rubrica específ icas para 

ações de desenvolvimento de pessoas; 

b) Ou a necessidade não possui curso e  foi  classificado 

pela Enap como “ não ofertado”:  para esse caso o órgão  

ou entidade poderá proceder à contratação direta do curso 

com outras inst i tuições ut i l izando a rubrica específ ica de 

ações de desenvolvimento de pessoas. Não esqueça de 

al imentar seu processo administrat ivo de contratação com 

essas informações!  

 



 

 

o 

 

LIÇÕES APRENDIDAS 
Principais  inconsistências  no preenchiment 

do PDP 2019 - 2020. 

COMO MELHORAR: 
 

A partir da análise das informações apresentadas no PDP 2019 - 2020 , 

identificamos alguns casos recorrentes de preenchimentos equivocados das 

necessidades de ações de desenvolvimento no sistema: 

 

●  Descrição de necessidades de formas genéricas sem 

detalhamento da área de competência desejada ( Ex.: Ampliar 

conhecimentos na área de atuação/ capacitação; Ampliar 

habi l idades; Apresentação de t rabalho cient íf ico; etc.). Nesses 

casos, não foi possível c lassif icar a  necessidade por  MACRO   

e nem ident if icar minimamente a área temática a desenvolver. 

Procure ser claro ao descrever a necessidade, isso auxil iará a 

análise do órgão central.  

● Descrição   de   necessidades   de   formas   genéricas   com   a 

f inal idade de garantir a possib i l idade de l iberação  de 

servidores para l icença capacitação ( Ex.: l iberação de técnicos 

e docentes para l icença capacitação. Ganho: apl icabi l idade do 

conhecimento adquirido no ambiente inst i tucional do t rabalho; 

Uti l izar a l icença capacitação para aperfe içoamento, 

agregando novas competências e habi l idades al inhadas aos 

interesses inst i tucionais).  Nesses casos, assim como nos 

citados no i tem anterior, foi impossível  c lassif icar a 

necessidade por MACRO ou identif icar minimamente a área 

temática a desenvolver. Essa não é a f inal idade  do 

planejamento e não deve ser repetida nos próximos anos. 



 

 

 
 

● Descrição de necessidade feita  de  maneira que  não  ref let ia o  

t í tulo da ação de desenvolvimento ( Ex.: NECESSIDADE: 

Desenvolver habil idades e conhecimentos sobre o registro e 

gerenciamento de dados e informações acerca do acervo 

bib l iográf ico e documental  do órgão, TÍTULO: Lideranças em 

Gestão de Pessoas). Fique atento à coerência.  

● Preenchimento da UF em desacordo com a local idade do órgão  

ou entidade. Procure ser preciso pois essa informação pode ser 

essencia l  na def in ição do local de oferta do curso. 

● Descrição de várias necessidades com áreas de 

desenvolvimento ( temáticas) dist intas em um mesmo campo de 

necessidade: ( Ex.: Necessito aprimorar meus  conhecimentos 

em inglês, economia,  Excel e l iderança).  Nesses casos não foi 

possível  a c lassif icação em uma MACRO. O ideal é o 

preenchimento de uma necessidade de desenvolvimento por 

campo. 

● Necessidades descri tas de forma individual izada, apresentadas 

por servidor. As necessidades devem ser encaminhadas de 

forma consol idada, abrangendo o quant itat ivo total do grupo de 

servidores que deverá se desenvolver naquela necessidade.  

● Necessidades  muito  específ icas,   que  não  são  necessidades  

t ransversais ( Ex.: temáticas re lacionadas a petróleo, energia 

nuclear, engenharias específ icas,  at ividades laborator ia is,  etc). 

Não classif icá- las como necessidades t ransversais.  

 

Para os próximos anos, é importante que os órgãos e 

ent idades do SIPEC f iquem atentos às or ientações do órgão 

central quanto ao preenchimento e envio das informações pelo 

sistema, conforme detalhado no Guia de Elaboração 

disponibi l izado  por   e- mail   e   na   página   do   servidor:  

https://  www. servidor.  gov. br/ gestao- de- pessoas/ pndp. 



 

 

 

O QUE O PDP 

2019 - 2020 
já pôde demonstrar? 

 
 

 

O preenchimento adequado das informações auxil ia na análise 

das necessidades de desenvolvimento de  pessoas, bem  como amplia 

a possibi l idade de uma def in ição de catálogo de cursos mais f ie l pela 

Enap e pelas Escolas de Governo. 

 
 
 
 

 

Apesar dos desaf ios deste primeiro ano  de  PDP,  é inegável que 

o esforço de todos já t rouxe resultados importantes.  

É a primeira vez que o órgão central conseguiu  reunir  

informações sobre necessidades de ações de desenvolvimento de 

servidores de todo o Poder Executivo federal.  Com essas informações 

mapeadas, será possível,  a part ir do amadurecimento da polít ica e  com 

o passar dos anos, conhecer e tomar melhores decisões quanto às 

polít icas de desenvolvimento de pessoas. 

A t í tulo de exemplo, o gráf ico a seguir demonstra,  em l inhas 

gerais, quais são as temáticas ( MACROS) mais demandadas e que 

ainda não fazem parte do catálogo de cursos da Enap. 



 

 

 
 

Para os próximos anos, tais temáticas poderão ser objeto de desenvolvimento e 

oferta para os servidores públicos federais por meio da Enap. 

 

* G r á f i c o 3 – G r á f i c o d e d i s p e r s ã o d a s M i c r o s n ã o a t e n d i d a s – p r o c e s s a m e n t o E n a p 

 
 

 

A t í tulo de exemplo, os cursos das temáticas legislação básica 

geral, redação of ic ial, inovação e gestão pública, design, gestão do 

conhecimento e gestão de parcerias inic iarão o desenvolvimento ao 

longo de 2020 . Assim que disponível,  suas turmas estarão em oferta no 

Portal Enap ( www. gov. br / enap) e poderão ser acompanhadas pelos 

interessados. Caso o órgão ou entidade não possa aguardar  a  

conclusão do desenvolvimento do curso, poderá contratá- lo com outras 

inst i tu ições,  conforme legislação e rubrica específ icas para ações de 

desenvolvimento de pessoas. 



 

 

O órgão  central  segue contando com  o empenho 

todos  para que nos próximos  anos seja 

conjunto, aperfeiçoar a Política 

de 

possível,  em 

Nacional   de 

Desenvolvimento de Pessoas e assim alcançar resultados 

cada vez mais eficientes  e efetivos  para toda a 

Administração Pública federal. 

15/06 

Órgãos e 
entidades 

enviam o PDP e 
enviam ao 

Órgão Central 
do SIPEC, via 

sistema. 

 

Órgão Central 
do SIPEC 

20/08 
analisa todos 

os PDP, 
consolida as 

ações e envia à 
Enap 
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Fiquem atentos aos prazos de envio do PDP 2020 - 2021 conforme 

calendário abaixo: 
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05/10 

Enap devolve ao 
Órgão Central do 
SIPEC as 

ações que serão 
desenvolvidas por 
ela e pelas 

Escolas de 
Governo. 

30/11 

Órgão Central 
do SIPEC envia 
aos órgãos e 

entidades a 
manifestação 

técnica. 

Enap publica o 
cronograma de 
cursos. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO I 



 

 

orgao necessidade servidores macro micro Modalidade da demanda cursos 
universidade federal do paraná Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna 1 auditoria e auditoria ead  

universidade federal do paraná Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna 4 auditoria e auditoria ead  

universidade federal do paraná Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna 1 governanç complianceead  

 
universidade federal do paraná 

Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna, controle 
interno e gestão de riscos 

 
1 auditoria e auditoria ead 

 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna, controle 
interno e gestão de riscos 

 
1 auditoria e auditoria ead 

 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar conhecimentos e habilidades na área de auditoria interna, controle 
interno e gestão de riscos 

 
1 gestão estr gestão de pead 

 
introdução à gestão de projetos 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Aprimorar as práticas de gestão administrativa e acadêmica envolvendo 

planejamento, execução e avaliação de projetos e atividades 

 

 
9 gestão estr gestão púb presencial 

 

economia comportamental aplicada às políticas públicas, administração pública e 

contexto institucional contemporâneo 

 

 
universidade federal do paraná 

 

 
Capacitação destinada a aperfeiçoamento de conhecimento do servidor. 

 

 
1 gestão de pciclo de ge ead 

 

ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, políticas públicas e 

governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública 

 

 
universidade federal do paraná 

 

 
Capacitação destinada a aperfeiçoamento de conhecimento do servidor. 

 

 
1 gestão de pciclo de ge ead 

 

ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, políticas públicas e 

governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública 

 
universidade federal do paraná 

"Capacitar profissionais para atender as demandas da legislação em SST que 
está passando por uma reformulação recente; 

 
19 previdênci informaçõe presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

A atividade de manutenção predial e serviços de arquitetura e engenharia é 
atribuição e competência da SUINFRA 

 
10 logística e gestão patr presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

A LGPD deve entrar em vigor em 2020 e a AGTIC deve ter servidores 
capacitados para o alinhamento com a legislação. 

 
1 governo di proteção d presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

A Unidade de Comunicação e Eventos do Setor de Educação demanda 

habilidades específicas no gerenciamento de site e organização de eventos. 

 

 
1 básico e co cerimonial presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

Adquirir conhecimentos para aplicar a ferramenta da Avaliação de 

Desempenho dos servidores técnico-administrativos em educação do quadro 
próprio 

 

 
3 gestão de pgestão estr ead 

 

 
gestão estratégica de pessoas e planos de carreira 

 
universidade federal do paraná 

Ambientação de novos servidores na Instituição, facilitar o conhecimento da 
instituição e suas normativas 

 
50 básico e co ambientaç presencial 

 

universidade federal do paraná Ampliar conhecimentos e habilidades dos servidores da Biblioteca 2 dados, info gestão doc presencial  

 

 
universidade federal do paraná 

 

Ampliar conhecimentos e habilidades no uso da plataforma de Business 

Intelligence a ser adotada na instituição, a saber, Microsoft Power BI. 

 

 
2 dados, info ferramenta presencial 

 

universidade federal do paraná Ampliar conhecimentos na área. 5 tecnologia hardware presencial  

 
universidade federal do paraná 

 
Ampliar e Atualizar conhecimentos e desenvolver capacidades diferenciais 

 
1 auditoria e processo a ead 

 
provas no processo administrativo disciplinar 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar os conhecimento e habilidades dos membros da Comissão de Ética da 
UFPR 

 
5 ética, cidad ética públicpresencial 

 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar os conhecimento e habilidades dos servidores para atender a 
demanda de Internacionalização das Universidades 

 
8  básico e co idiomas presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar os conhecimento e habilidades quanto a instrução e normatização dos 
Processos da Ouvidoria 

 
2 governanç ouvidoria presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar os conhecimentos de gestão de patrimônio, reconhecendo as 
obrigações e regime jurídico sobre os bens públicos. 

 
66 logística e gestão de presencial 

 
gestão de materiais 

 
universidade federal do paraná 

Ampliar os conhecimentos e habilidades no planejamento, organização e 
realização de eventos. 

 
20 básico e co cerimonial presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Aperfeiçoamento e capacitação profissional. Desenvolvimento, integração e 

suporte aos sistemas de Tecnologia da Informação Institucionais da UFPR. 

 

 
3 tecnologia governanç presencial 

 

 
blockchain, lideranças em tecnologia da informação e comunicações 

 

 
universidade federal do paraná 

Aperfeiçoamento e capacitação profissional. Modernização de sistemas 

legados de processamento e emissão de relatórios de Gestão de Pessoas da 

UFPR. 

 

 
3 gestão de pferramenta ead 

 

 
introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha 



 

 

 
universidade federal do paraná 

Aperfeiçoamento para a oferta de novos cursos de capacitação aos usuários 
do SiBi 

 
20 dados, info gestão doc presencial 

 

universidade federal do paraná Aperfeiçoar a Gestão estratégica no ambiente de trabalho 3 gestão estr gestão púb ead planejamento estratégico para organizações públicas 

 
universidade federal do paraná 

Aprimorar as práticas em Engenharia de Projeto e Produto, por meio da 
atualização e capacitação do Software SolidWorks. 

 
1 tecnologia software presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Aprimorar conhecimentos relacionados a área de políticas públicas e serviços 

públicos. 

 

 
2 gestão de pavaliação d ead 

análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas 

sociais, impactos da mudança do clima para a gestão municipal, políticas públicas e 
governo local 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Aprimorar ferramentas e metodologias para construção de instrumentos de 

pesquisas voltadas à avaliação dos serviços prestados pelas instituições 

 

 
20 docência gestão aca presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

 
Atualização de conhecimentos sobre Reforma Previdenciária - Impactos 

 
40 previdênci informaçõe presencial 

 

 
 
 

universidade federal do paraná 

 
 
 

Atualização do conhecimento na área de atuação do servidor 

 
 
 

30 gestão de pciclo de ge presencial 

 

comunicação em situações de crise, desenvolvimento e política social, governo e 

administração pública, negociações complexas e gestão de conflitos, políticas públicas e 

desenvolvimento econômico, gestão integrada na administração pública 

 
universidade federal do paraná 

Atualização e aprimoramento profissional para melhor desempenho das 
atividades das bibliotecas 

 
80 dados, info gestão doc presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

 
Atualização na área do direito constitucional e direitos humanos. 

 

 
1 ética, cidad direitos hu ead 

cidadania e direitos humanos, direitos humanos: uma declaração universal, educação em 

direitos humanos, gestão de conselhos de direitos humanos, promoção dos direitos da 

população em situação de rua 

 
universidade federal do paraná 

 
Atualizar e ampliar conhecimentos e adquirir capacidades diferenciais 

 
1 básico e co atendimen ead 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

 
Atualizar e e ampliar conhecimentos e adquirir capacidades diferenciais. 

 

 
1 gestão de pciclo de ge ead 

 

ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, políticas públicas e 

governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública 
universidade federal do paraná Aumentar e ampliar a perspectiva pessoal (auto conhecimento) 30  gestão de pqvt presencial qualidade de vida no trabalho 

 
universidade federal do paraná 

Capacitar docentes que permitam a reflexão da prática pedagógica dentro de 
um curso baseado em metodologias ativas. 

 
40 docência didática e ppresencial 

 

 
 
 
 

universidade federal do paraná 

 
 

 
Capacitar os servidores da Agência de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e de outras unidades de TIC da UFPR; 

 
 
 
 

1 logística e licitações e presencial 

 

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, 

combate a desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e 

execução de obras públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de 

referência para contratação de bens e serviços 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Capacitar servidores para atuação em comissões de tomada de contas 

especial, a fim de subsidiar a plena atividade correcional no âmbito da UFPR. 

 

 
50 transferên tomada de presencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Coletar informações relativas às políticas de juventude no Brasil e realização 

de seminários junto à equipe de pesquisadores da UFMG/JUVENTUDE 

 

 
1 ética, cidad criança e a presencial 

 

 
 
 

universidade federal do paraná 

 

 
Compreensão sistêmica e visão abrangente sobre orçamento público, receitas, 

despesas públicas e créditos adicionais. 

 
 
 

2 orçamento orçamento ead 

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 

federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da 

economia do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes 
orçamentárias para municípios 

 

 
universidade federal do paraná 

Departamentos ligados a engenharias e ciências exatas para auxiliar no 

desenvolvimento de projetos em que há necessidade de modelamento de 
sistemas 

 

 
20 dados, info modelagempresencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Desenvolver habilidades para condução de equipes, processos e tomada de 

decisões, com o objetivo de alcançar eficiência na utilização dos recursos. 

 

 
30 gestão de pgestão estr presencial 

atuação estratégica de equipes de gestão de pessoas, planejamento das ações de 

capacitação baseado em competências, gestão da inclusão e pluralidade nas equipes de 
trabalho 

 

 
universidade federal do paraná 

 

DevOps consiste em processo, práticas e ferramentas que, aliados à 

automação de testes e entregas, aceleram o desenvolvimento de sistemas; 

 

 
1 tecnologia desenvolve presencial 

 

universidade federal do paraná Estreitar laços de colaboração acadêmica 9 docência gestão aca presencial  



 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

IN 4/2018 da CGU e suas implicações na AUDIN; necessidade urgente de 

capacitar os servidores em treinamento, preferencialmente elabora pela CGU. 

 

 
12 auditoria e auditoria presencial 

 

 
universidade federal do paraná 

 
Inovação e aprimoramento em TI. 

 
2 inovação novas tecn ead 

ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, melhores 
práticas de administração de serviços na nuvem de governo 

universidade federal do paraná Licença Capacitação de servidores do Setor 11 gestão de pgestão estr ead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira 

 
universidade federal do paraná 

Normatização da Resolução 02 de 2000 do COPLAD (o ideal seria um curso 
ofertado pelo próprio COPLAD). 

 
3 gestão de plegislação dpresencial 

 

 

 
universidade federal do paraná 

 

Tecnologias na área da tecnologia da Informação. Computação na nuvem, 

Node.JS, Angular, Jenkins, React, Vue.js, NoSQL, Unit tests, Docker, Kubernets. 

 

 
1 tecnologia governanç presencial 

 

 
blockchain, lideranças em tecnologia da informação e comunicações 
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Macro Micro Curso Status Modalidade carga horaria 

Gestão de Pessoas liderança a prática sistêmica do gerente de alto desempenho em oferta presencial 24 

Inovação design design thinking etnográfico a prática sistêmica: solução de situação-problema em contextos das políticas públicas em oferta presencial 24 

Gestão de Pessoas aposentadoria e pensões a previdência social dos servidores públicos: regime próprio e regime de previdência em oferta ead 30 

Previdência rpps a previdência social dos servidores públicos: regime próprio e regime de previdência em oferta ead 30 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional abertura de empresas - como redesenhar e simplificar processos em desenvolvimento ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência acessibilidade em espaços de uso público no brasil - conceitos básicos em desenvolvimento ead 21 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência acessibilidade em espaços edificados de uso público em desenvolvimento ead 21 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência acessibilidade em espaços urbanos em desenvolvimento ead 21 

Políticas Públicas Setoriais  Acessibilidade em museus em oferta ead 20 

Governo Digital e Transparência acesso à informação acesso à informação em oferta ead 20 

Governo Digital e Transparência acesso à informação lai acesso à informação e ouvidorias do ministério público em oferta ead 20 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria acesso à informação e ouvidorias do ministério público em oferta ead 20 

Transferências voluntárias captação de recursos acesso a recursos do saneamento: mecanismos ogu - não pac (transferências voluntárias) /curso 3 em oferta ead 40 

Transferências voluntárias captação de recursos acesso a recursos do saneamento: mecanismos ogu-pac (transferências obrigatórias)/curso 2 em oferta ead 40 

Transferências voluntárias captação de recursos acesso a recursos do saneamento: mecanismos pac - financiamento/curso 4 em oferta ead 40 

Transferências voluntárias captação de recursos acesso a recursos do saneamento: regras gerais para acesso aos recursos de saneamento/curso 1 em oferta ead 40 

Inovação novas tecnologias ações inovadoras da cgu em oferta ead 20 

Gestão Estratégica gestão pública administração pública e contexto institucional contemporâneo em oferta presencial 14 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos análise de dados e machine learning em oferta presencial 40 

Tecnologia da Informação robótica análise de dados e machine learning em oferta presencial 40 

Dados, Informação e Conhecimento análise estatística análise de dados em linguagem r em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados análise de dados em linguagem r em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos análise de dados em linguagem r em desenvolvimento ead 40 

Governança e Gestão de Riscos regulação análise de impacto regulatório em oferta presencial 20 

Governança e Gestão de Riscos regulação análise de impacto regulatório: definição de problemas em oferta presencial 20 

Dados, Informação e Conhecimento análise estatística análise de regressão para ciência de dados, com r em desenvolvimento presencial 20 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados análise de regressão para ciência de dados, com r em desenvolvimento presencial 20 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos análise de regressão para ciência de dados, com r em desenvolvimento presencial 20 

Dados, Informação e Conhecimento modelagem análise de regressão para ciência de dados, com r em desenvolvimento presencial 20 

Gestão Estratégica gestão de processos análise e melhoria de processos em oferta presencial 35 

Dados, Informação e Conhecimento análise estatística análise estatística descritiva e inferencial com r em desenvolvimento presencial 35 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados análise estatística descritiva e inferencial com r em desenvolvimento presencial 35 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos análise estatística descritiva e inferencial com r em desenvolvimento presencial 35 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas análise ex ante de políticas públicas em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas análise ex-ante de políticas públicas em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos aplicação de penalidades nos contratos administrativos em oferta presencial 21 

Transferências voluntárias instrumentos de repasse aplicação do instrumento de melhoria da gestão das transferências da união - img-tr em oferta ead 10 

Inovação métodos ágeis aplicando o ágil na execução e gestão de projetos em desenvolvimento ead 28 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade cidadania aprimorando a governança migratória no brasil em desenvolvimento ead 28 

Auditoria e Controle correição atividade correcional - visão geral em oferta ead 25 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas atuação estratégica de equipes de gestão de pessoas em oferta presencial 21 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência audiodescrição em desenvolvimento ead 21 

Auditoria e Controle auditoria auditoria e controle para estatais em desenvolvimento ead 21 

Auditoria e Controle controle auditoria e controle para estatais em desenvolvimento ead 21 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas avaliação de impacto de programas e políticas sociais em oferta ead 36 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas avaliação de políticas e programas sociais em oferta presencial 40 

Governo Digital e Transparência governo aberto avaliação de qualidade dos serviços públicos no contexto da transformação digital em desenvolvimento ead 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas avaliação ex-post de políticas públicas em oferta presencial 40 

Orçamento e Finanças orçamento básico em orçamento público em oferta ead 30 

Tecnologia da Informação governança em ti blockchain em oferta presencial 40 

Docência facilitadores capacitação de tutores para ead em oferta presencial 40 

Inovação design design thinking etnográfico cases de inovação em oferta presencial 20 

Previdência informações previdenciárias censo cadastral previdenciário em oferta ead 30 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão ciclo de gestão do investimento público em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade cidadania cidadania e direitos humanos em oferta ead 30 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos cidadania e direitos humanos em oferta ead 30 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal cidadania fiscal: uma receita para o brasil em oferta ead 20 

Gestão de Pessoas clima organizacional clima organizacional em oferta presencial 14 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos combate a desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras púb em oferta presencial 21 
Auditoria e Controle processo administrativo disciplinar comissão par em desenvolvimento ead 21 
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Gestão de Políticas Públicas economia competitividade comercial no século xxi em oferta presencial 40 

Auditoria e Controle controle compliance anticorrupção em empresas estatais em oferta presencial 20 

Governança e Gestão de Riscos compliance compliance anticorrupção em empresas estatais em oferta presencial 20 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão comunicação em situações de crise em oferta presencial 40 

Dados, Informação e Conhecimento audiovisual concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento audiovisual concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento em oferta ead 20 

Transferências voluntárias captação de recursos concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento em oferta ead 20 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional concessões e ppps em projetos de infraestrutura social em oferta presencial 40 

Transferências voluntárias captação de recursos concessões e ppps em projetos de infraestrutura social em oferta presencial 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade igualdade racial conselhos de promoção da igualdade racial em oferta ead 30 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade criança e adolescente conselhos dos direitos da criança e do adolescente em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência conselhos dos direitos da pessoa com deficiência em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoa idosa conselhos dos direitos da pessoa idosa em oferta ead 20 

Gestão Estratégica planejamento estratégico construção de cenários prospectivos em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos integridade construção de cenários prospectivos em oferta presencial 40 

Orçamento e Finanças contabilidade contabilidade básica aplicada ao setor público em oferta presencial 21 

Orçamento e Finanças contabilidade contabilidade com foco na gestão da informação contábil em oferta presencial 21 

Orçamento e Finanças contabilidade contabilidade com foco na gestão do patrimônio público em oferta presencial 21 

Auditoria e Controle controle contabilização de benefícios em oferta ead 10 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos contratação e acompanhamento de projetos na ancine em desenvolvimento ead 21 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos contratações públicas sustentáveis em oferta presencial 21 

outros sustentabilidade contratações públicas sustentáveis em oferta presencial 21 

Gestão de Políticas Públicas controle social controle social em oferta ead 20 

Auditoria e Controle controle controles institucional e social dos gastos públicos em oferta ead 30 

Auditoria e Controle fiscalização controles institucional e social dos gastos públicos em oferta ead 30 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas coordenação de políticas públicas em oferta presencial 40 

Inovação novas tecnologias criatividade e novas tecnologias no serviço público em oferta ead 10 

Gestão de Pessoas  Critérios do Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP em oferta ead 60 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus em oferta ead 60 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoa idosa das políticas às ações: direitos da pessoa idosa no brasil em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas economia debêntures: conceitos básicos, estruturação, monitoramento e mercado em oferta presencial 40 

Governo Digital e Transparência defesa do usuário defesa do usuário e simplificação em oferta ead 20 

Previdência rpps demonstrativo de informações previdenciárias e repasses (dipr) e parcelamento de débitos previdenciário em oferta ead 30 

Gestão de Pessoas  Demonstrativo de Investimentos do RPPS - DAIR E DPIN em oferta ead 30 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional desenho de ppp para o desenvolvimento em infraestrutura em oferta presencial 40 

Transferências voluntárias captação de recursos desenho de ppp para o desenvolvimento em infraestrutura em oferta presencial 40 

Docência elaboração de conteúdo desenho instrucional desenho instrucional em oferta ead 30 

Docência elaboração de conteúdo desenho instrucional desenho instrucional em desenvolvimento presencial 40 

Gestão de Pessoas liderança desenvolvendo times de alta performance em desenvolvimento ead 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas desenvolvimento e política social em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão desenvolvimento e política social em oferta presencial 40 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional desenvolvimento e política social em oferta presencial 40 

Inovação design design thinking etnográfico design etnográfico aplicado ao setor público em oferta presencial 28 

Inovação design design thinking etnográfico design thinking em oferta presencial 21 

Inovação design design thinking etnográfico design thinking para inovação no setor público em oferta presencial 24 

Docência facilitadores didática para facilitadores de aprendizagem em oferta presencial 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade criança e adolescente direitos humanos da criança e do adolescente em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos direitos humanos: uma declaração universal em oferta ead 20 

Gestão Estratégica gestão de projetos dominando a gestão de projetos em oferta presencial 21 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas econometria de series temporais avançadas em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia econometria de series temporais avançadas em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas estatística econometria de series temporais avançadas em oferta presencial 40 

Gestão Estratégica gestão pública economia comportamental em desenvolvimento presencial 40 

Gestão Estratégica gestão pública economia comportamental aplicada às políticas públicas em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia economia da regulação: experiências setoriais em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos regulação economia da regulação: experiências setoriais em oferta presencial 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos educação em direitos humanos em oferta ead 30 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal educação fiscal - estado e tributação em oferta ead 40 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal educação fiscal - orçamento e coesão social em oferta ead 40 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos elaboração de estudos preliminares na contratação de serviços (in 05/2017) em desenvolvimento ead 40 
Gestão Estratégica gestão por resultados elaboração de indicadores de desempenho institucional em oferta presencial 35 
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Gestão Estratégica indicadores elaboração de indicadores de desempenho institucional em oferta presencial 35 

Governo Digital e Transparência governo aberto elaboração de plano de dados abertos em oferta ead 20 

Auditoria e Controle auditoria elaboração de relatórios de auditoria em desenvolvimento ead 35 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviços em oferta presencial 14 

Orçamento e Finanças orçamento elaboração do plano plurianual 2020-2023 em oferta ead 20 

Tecnologia da Informação conteudista emag conteudista em oferta ead 20 

Tecnologia da Informação desenvolvedor emag desenvolvedor em oferta ead 30 

Inovação design design thinking etnográfico ensaiando futuros em oferta presencial 14 

Orçamento e Finanças planejamento financeiro equilíbrio fiscal em oferta ead 40 

Previdência e social esocial para órgãos públicos - rpps em oferta ead 20 

Previdência rpps esocial para órgãos públicos - rpps em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas estatística estatística em oferta ead 20 

Dados, Informação e Conhecimento ferramentas estruturas organizacionais do poder executivo federal - siorg em desenvolvimento ead 14 

Gestão de Políticas Públicas economia estudo de viabilidade técnica e econômico-financeira em oferta presencial 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade ética pública ética e serviço público em oferta ead 20 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira execução do orçamento federal em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento audiovisual execução financeira e prestação de contas em projetos audiovisuais em desenvolvimento ead 40 

Inovação design design thinking etnográfico facilitação gráfica e registro visual em oferta presencial 21 

Orçamento e Finanças orçamento federalismo e federalismo fiscal no brasil em oferta ead 35 

Orçamento e Finanças planejamento financeiro federalismo e federalismo fiscal no brasil em oferta ead 35 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional financiamento de projetos de concessões e ppps em oferta presencial 40 

Transferências voluntárias captação de recursos financiamento de projetos de concessões e ppps em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos fiscalização de obras e serviços de engenharia em oferta presencial 21 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos fiscalização de projetos e obras de engenharia em oferta ead 40 

Logística e Compras Públicas gestão patrimonial fiscalização na gestão do patrimônio da união em oferta ead 45 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade criança e adolescente formação de conselheiros: conselhos tutelares em oferta ead 20 

Docência elaboração de conteúdo desenho instrucional formação de conteudistas para cursos virtuais - módulo 1 em oferta ead 5 

Docência didática e prática de ensino formação de facilitadores de aprendizagem em oferta ead 40 

Docência facilitadores formação de facilitadores de aprendizagem em oferta ead 40 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal formação de multiplicadores da série ?eu e meu dinheiro? em oferta ead 10 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos formação de pregoeiros em oferta ead 20 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos formação de pregoeiros - teoria e prática em desenvolvimento presencial 21 

Dados, Informação e Conhecimento análise estatística fundamentos da análise estatística com r em desenvolvimento presencial 21 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados fundamentos da análise estatística com r em desenvolvimento presencial 21 

Dados, Informação e Conhecimento análise estatística fundamentos da ciência de dados em oferta presencial 32 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados fundamentos da ciência de dados em oferta presencial 32 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos fundamentos da ciência de dados em oferta presencial 32 

Logística e Compras Públicas logística fundamentos da gestão da logística pública em oferta presencial 21 

Docência didática e prática de ensino fundamentos e metodologia da educação corporativa em desenvolvimento ead 21 

Docência elaboração de conteúdo desenho instrucional fundamentos e metodologia da educação corporativa em desenvolvimento ead 21 

Docência facilitadores fundamentos e metodologia da educação corporativa em desenvolvimento ead 21 

Previdência funpresp funpresp - a previdência complementar do servidor público federal em oferta ead 40 

Previdência funpresp funpresp para rh - a previdência complementar do servidor público federal em oferta ead 50 

Gestão Estratégica gestão de projetos gerência de projetos: teoria e prática em oferta presencial 46 

Governança e Gestão de Riscos gestão de riscos gerenciamento de riscos em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos integridade gerenciamento de riscos em oferta presencial 40 

Gestão Estratégica planejamento estratégico gestão da estratégia com bsc em oferta presencial 28 

Gestão Estratégica planejamento estratégico gestão da estratégia com bsc - fundamentos em oferta ead 20 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas gestão da inclusão e pluralidade nas equipes de trabalho em oferta presencial 21 

Dados, Informação e Conhecimento gestão da informação gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental em oferta ead 20 

Dados, Informação e Conhecimento gestão documental gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos gestão de conselhos de direitos humanos em oferta ead 40 

Previdência rpps gestão de consultas e normas gescon - rpps em oferta ead 40 

Transferências voluntárias gestão de convênios gestão de convênios para concedentes em oferta presencial 32 

Auditoria e Controle correição gestão de corregedorias em desenvolvimento ead 28 

Dados, Informação e Conhecimento audiovisual gestão de direitos em projetos audiovisuais em desenvolvimento ead 28 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal gestão de finanças pessoais em oferta ead 20 

Logística e Compras Públicas gestão de materiais gestão de materiais em oferta presencial 28 

Gestão Estratégica gestão de processos gestão de processos com foco em inovação em oferta presencial 21 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos gestão de riscos nas contratações públicas em oferta presencial 21 
Governança e Gestão de Riscos gestão de riscos gestão de riscos no setor público em oferta ead 20 
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Gestão de Pessoas gestão de desempenho gestão do desempenho individual e de equipes em desenvolvimento presencial 21 

Gestão de Pessoas gestão por resultados gestão do desempenho individual e de equipes em desenvolvimento presencial 21 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira gestão do orçamento público em oferta presencial 35 

Orçamento e Finanças orçamento gestão do orçamento público em oferta presencial 35 

Inovação novas tecnologias gestão e difusão de inovações no setor público em oferta presencial 14 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos gestão e fiscalização de contratos administrativos em oferta ead 40 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos gestão e fiscalização de contratos administrativos em oferta presencial 28 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria gestão em ouvidoria em oferta ead 20 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria gestão em ouvidoria para o ministério público em oferta ead 20 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas gestão estratégica de pessoas e planos de carreira em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão gestão integrada na administração pública em oferta presencial 20 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira gestão orçamentária e financeira em oferta ead 20 

Orçamento e Finanças orçamento gestão orçamentária e financeira em oferta ead 20 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira gestão orçamentária e financeira - visão geral em oferta presencial 21 

Orçamento e Finanças orçamento gestão orçamentária e financeira - visão geral em oferta presencial 21 

Gestão de Pessoas liderança gestão pessoal - base da liderança em oferta ead 50 

Gestão de Pessoas relacionamento interpessoal gestão pessoal - base da liderança em oferta ead 50 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas gestão por competências em desenvolvimento ead 40 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas gestão por competências – módulo introdução em desenvolvimento ead 40 

Inovação novas tecnologias gestão pública com base em evidências - inovação em desenvolvimento presencial 40 

Orçamento e Finanças gestão tributária gestão tributária municipal em oferta ead 30 

Tecnologia da Informação governança em ti governança de dados .ptd. em desenvolvimento ead 40 

Governo Digital e Transparência governo aberto governo aberto em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão governo e administração pública em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas impactos da mudança do clima para a gestão municipal em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas implementação de políticas públicas em oferta presencial 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade pessoas com deficiência inclusão de pessoas com deficiência em desenvolvimento ead 40 

outros sustentabilidade infraestrutura e sustentabilidade ambiental em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas inovação de políticas públicas inovação social para o aperfeiçoamento de políticas públicas em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas economia insights comportamentais: caixa de ferramentas para políticas públicas em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos instrução processual em licitações e contratos em desenvolvimento ead 40 

Orçamento e Finanças planejamento financeiro instrumentos de planejamento financeiro: ppa, ldo e loa em oferta presencial 21 

Gestão de Pessoas relacionamento interpessoal inteligência positiva e emocional em desenvolvimento ead 21 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional introdução à defesa da concorrência em desenvolvimento ead 21 

Gestão Estratégica gestão de processos introdução à gestão de processos em oferta ead 20 

Gestão Estratégica gestão de projetos introdução à gestão de projetos em oferta ead 20 

Governança e Gestão de Riscos gestão de riscos introdução à gestão de riscos em desenvolvimento ead 21 

Governo Digital e Transparência acesso à informação lai introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais em oferta ead 10 

Governo Digital e Transparência proteção de dados introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais em oferta ead 10 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade libras introdução à libras em oferta ead 60 

Governo Digital e Transparência governo aberto introdução a transformação digital no governo brasileiro em desenvolvimento ead 21 

Políticas Públicas Setoriais saúde e vigilância sanitária introdução à vigilância sanitária em oferta ead 100 

Orçamento e Finanças orçamento introdução ao estudo da economia do setor público em oferta ead 30 

Orçamento e Finanças orçamento introdução ao federalismo fiscal em desenvolvimento ead 21 

Orçamento e Finanças orçamento introdução ao orçamento público em oferta ead 40 

Gestão de Pessoas assentamento funcional introdução ao sistema sigepe - afd em oferta ead 10 

Gestão de Pessoas ferramentas de gp introdução ao sistema sigepe - afd em oferta ead 10 

Gestão de Pessoas legislação de gp lei 8.112/90 em desenvolvimento ead 40 

Orçamento e Finanças orçamento lei de diretrizes orçamentárias para municípios em oferta ead 30 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira lei de responsabilidade fiscal (lrf) e novo regime fiscal (nrf) em oferta presencial 14 

Orçamento e Finanças planejamento financeiro lei de responsabilidade fiscal (lrf) e novo regime fiscal (nrf) em oferta presencial 14 

outros sustentabilidade licenciamento ambiental federal - módulo básico em oferta presencial 40 

Políticas Públicas Setoriais meio ambiente licenciamento ambiental federal - módulo básico em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos licitações sustentáveis em oferta ead 28 

outros sustentabilidade licitações sustentáveis em oferta ead 28 

Gestão de Pessoas liderança liderança como essência da gestão em desenvolvimento presencial 40 

Gestão de Pessoas liderança liderança e gestão de equipes em desenvolvimento ead 40 

Gestão de Pessoas liderança liderança: desafio do engajamento de equipes em oferta presencial 40 

Gestão de Pessoas liderança liderança: reflexão e ação em oferta presencial 32 

Gestão de Pessoas liderança lideranças em gestão de pessoas em oferta presencial 124 
Gestão de Pessoas liderança lideranças em logística e compras públicas em oferta presencial 124 
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Logística e Compras Públicas logística lideranças em logística e compras públicas em oferta presencial 124 

Gestão de Pessoas liderança lideranças em orçamento e finanças em oferta presencial 144 

Orçamento e Finanças orçamento lideranças em orçamento e finanças em oferta presencial 138 

Gestão de Pessoas liderança lideranças em tecnologia da informação e comunicações em oferta presencial 124 

Tecnologia da Informação governança em ti lideranças em tecnologia da informação e comunicações em oferta presencial 124 

Gestão de Pessoas liderança lideranças em transformação de serviços em oferta presencial 112 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade libras língua brasileira de sinais (libras) - básico em oferta presencial 48 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade libras língua brasileira de sinais (libras) - intermediário em oferta presencial 48 

Logística e Compras Públicas logística logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços em oferta ead 30 

Gestão de Políticas Públicas economia macroeconometria em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia macroeconomia em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas mapeamento de atores, rastreamento de agendas e análise de conjuntura em oferta presencial 40 

Transferências voluntárias  Marco Rrgulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas matemática financeira matemática financeira em oferta ead 20 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal me poupe! invista com nathalia arcuri em oferta ead 20 

Transferências voluntárias instrumentos de repasse meg-tr 4: plano de melhoria da gestão das transferências da união em desenvolvimento ead 40 

Transferências voluntárias instrumentos de repasse meg-tr 5: curso de validação do relatório de melhoria da gestão das transferências da união em desenvolvimento ead 40 

Inovação novas tecnologias melhores práticas de administração de serviços na nuvem de governo em oferta ead 30 

Inovação métodos ágeis método ágil para criação e teste de soluções inovadoras em oferta presencial 14 

Gestão Estratégica gestão de projetos metodologias ágeis de projetos em oferta presencial 40 

Gestão Estratégica métodos ágeis metodologias ágeis de projetos em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos regulação métodos de análise do impacto regulatório em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia microeconometria em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia microeconomia em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas economia modelagem econômico financeira na regulação de infraestrutura em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos regulação modelagem econômico financeira na regulação de infraestrutura em oferta presencial 40 

Dados, Informação e Conhecimento ciência de dados modelagem multivariada para ciência de dados em desenvolvimento presencial 40 

Dados, Informação e Conhecimento métodos quantitativos modelagem multivariada para ciência de dados em desenvolvimento presencial 40 

Dados, Informação e Conhecimento modelagem modelagem multivariada para ciência de dados em desenvolvimento presencial 40 

Transferências voluntárias  Modelo de Excelência em Gestão dos Órgãos e Entidades que Operam Transferências da União – MEG-Tr em oferta ead 10 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas monitoramento e indicadores de políticas públicas em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia mp 881: liberdade econômica e aprovação tácita em oferta ead 10 

Transferências voluntárias  MROSC: Planejamento e Transparência em oferta ead 20 

Gestão de Pessoas liderança mundo conectado ? manual de sobrevivência em oferta ead 10 

Tecnologia da Informação governança em ti mundo conectado ? manual de sobrevivência em oferta ead 10 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão negociações complexas e gestão de conflitos em oferta presencial 40 

Previdência funpresp noções básicas em previdência complementar em oferta ead 25 

Docência facilitadores noções básicas para coordenar cursos on-line em oferta ead 20 

Gestão Estratégica gestão pública noções de sistemas estruturantes em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento direito autoral noções gerais de direitos autorais em oferta ead 10 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos noções introdutórias de licitação e contratos administrativos em oferta ead 30 

Auditoria e Controle auditoria Normas Internacionais de Auditoria Financeira - NIA em oferta ead 40 

Docência facilitadores o facilitador anfitrião: metodologias participativas em sala de aula em oferta presencial 21 

Gestão de Pessoas gestão de mudanças o papel da área de gp na gestão da mudança organizacional em oferta presencial 21 

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários o sistema integrado de planejamento - siop - e orçamento e as alterações orçamentárias em oferta presencial 14 

Gestão de Pessoas gestão de desempenho oficina desenvolvimento de equipes em oferta presencial 20 

Gestão de Pessoas relacionamento interpessoal oficina desenvolvimento de equipes em oferta presencial 20 

Orçamento e Finanças orçamento orçamento público em desenvolvimento ead 20 

Auditoria e Controle processo administrativo pad estatutário em desenvolvimento ead 20 

Auditoria e Controle processo administrativo disciplinar pad estatutário em desenvolvimento ead 20 

Gestão de Pessoas liderança papel do gerente na gestão do desempenho de equipe em oferta presencial 21 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional para fazer uma exposição em oferta ead 20 

Gestão Estratégica gestão de projetos pensamento ágil em projetos em oferta presencial 14 

Gestão Estratégica métodos ágeis pensamento ágil em projetos em oferta presencial 14 

Governo Digital e Transparência governo aberto pesquisa com usuários de serviços públicos .ptd. em desenvolvimento ead 14 

Gestão de Pessoas gestão estratégica de pessoas planejamento das ações de capacitação baseado em competências em oferta presencial 24 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos planejamento de contratações aplicado em desenvolvimento presencial 21 

Gestão Estratégica gestão de projetos planejamento de projetos em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas planejamento e governança de políticas públicas em oferta presencial 40 

Gestão Estratégica planejamento estratégico planejamento estratégico em desenvolvimento presencial 40 
Gestão Estratégica gestão pública planejamento estratégico para organizações públicas em oferta ead 40 
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Gestão Estratégica planejamento estratégico planejamento estratégico para organizações públicas em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão planejamento governamental em oferta ead 20 

Transferências voluntárias  Planejamento para Implementação do Modelo de Excelência em Gestão das Transferências da União em oferta ead 10 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional planejamento territorial e investimento em infraestrutura em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas logística plano anual de contratação e sistema pgc em desenvolvimento ead 40 

Logística e Compras Públicas sistemas de logística e compras plano anual de contratação e sistema pgc em desenvolvimento ead 40 

Transferências voluntárias instrumentos de repasse plano de melhoria da gestão das transferências da união em oferta ead 10 

Políticas Públicas Setoriais desenvolvimento regional plano museológico: planejamento estratégico para museus em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas policy design em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas política macroeconômica em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia política macroeconômica em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas políticas de desenvolvimento produtivo em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia políticas de desenvolvimento produtivo em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas políticas públicas baseadas em evidências em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas políticas públicas e desenvolvimento econômico em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão políticas públicas e desenvolvimento econômico em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas economia políticas públicas e desenvolvimento econômico em oferta presencial 40 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas políticas públicas e governo local em oferta ead 40 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão políticas públicas e governo local em oferta ead 40 

Governo Digital e Transparência mídias portais e redes sociais governamentais portal gov.br .ptd. em desenvolvimento ead 40 

Orçamento e Finanças execução orçamentária e financeira práticas na execução orçamentária e financeira em oferta presencial 35 

Gestão de Pessoas aposentadoria e pensões preparação para aposentadoria - caminhos em oferta ead 40 

Auditoria e Controle controle prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em oferta ead 20 

Auditoria e Controle fiscalização prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em oferta ead 20 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos prevenção e detecção de cartéis em licitações em oferta ead 30 

Orçamento e Finanças contabilidade principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público em oferta ead 30 

Gestão Estratégica gestão de projetos priorizando e selecionando projetos em oferta presencial 14 

Previdência rpps pró- gestão rpps em oferta ead 30 

Logística e Compras Públicas fiscalização de contratos problemas e soluções na execução de contratos administrativos em desenvolvimento presencial 14 

Orçamento e Finanças orçamento processo legislativo orçamentário - orçamento impositivo em oferta presencial 14 

Gestão de Pessoas liderança programa de desenvolvimento de gerentes operacionais - pdgo em oferta presencial 100 

Auditoria e Controle controle programa de leniência antitruste do cade em oferta ead 30 

Auditoria e Controle fiscalização programa de leniência antitruste do cade em oferta ead 30 

Transferências voluntárias captação de recursos project finance em oferta presencial 40 

Governo Digital e Transparência mídias portais e redes sociais governamentais projeto de interface para serviços digitais .ptd. em desenvolvimento ead 40 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos promoção dos direitos da população em situação de rua em oferta ead 30 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade direitos humanos proteção a direitos humanos: prevenção e proibição da tortura em desenvolvimento ead 40 

Governo Digital e Transparência proteção de dados proteção de dados pessoais no setor público .ptd. em desenvolvimento ead 40 

Auditoria e Controle processo administrativo provas no processo administrativo disciplinar em oferta ead 30 

Auditoria e Controle processo administrativo disciplinar provas no processo administrativo disciplinar em oferta ead 30 

Gestão de Pessoas qvt qualidade de vida no trabalho em oferta presencial 21 

outros saúde mental qualidade de vida no trabalho em oferta presencial 21 

Logística e Compras Públicas licitações e contratos reajuste, repactuação e planilha de custos em oferta presencial 28 

Logística e Compras Públicas sistemas de logística e compras regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp) em oferta ead 30 

Governança e Gestão de Riscos regulação regulação da infraestrutura em oferta presencial 40 

outros sustentabilidade regulação e meio ambiente em oferta presencial 40 

Políticas Públicas Setoriais meio ambiente regulação e meio ambiente em oferta presencial 40 

Governo Digital e Transparência acesso à informação lai regulamentação da lei de acesso à informação nos municípios em oferta ead 20 

Gestão de Pessoas relacionamento interpessoal relações interpessoais e feedback em oferta presencial 24 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias em oferta ead 20 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria resolução de conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias do ministério público em oferta ead 20 

outros sustentabilidade rotulagem ambiental tipo i em desenvolvimento ead 21 

Políticas Públicas Setoriais meio ambiente rotulagem ambiental tipo i em desenvolvimento ead 21 

Gestão Estratégica gestão de projetos scrum no contexto do serviço público em desenvolvimento ead 21 

Gestão Estratégica métodos ágeis scrum no contexto do serviço público em desenvolvimento ead 21 

Políticas Públicas Setoriais saúde e vigilância sanitária segurança do paciente e qualidade em serviços de saúde em oferta ead 100 

Governo Digital e Transparência sistema eletrônico de informações sei sei administrar em desenvolvimento ead 21 

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários siafi básico em oferta ead 35 

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários siafi ordens bancárias em oferta ead 30 

Gestão de Pessoas ferramentas de gp siape cadastro em oferta ead 40 
Gestão de Pessoas ferramentas de gp siape folha em oferta ead 40 
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Transferências voluntárias siconv siconv - ordem bancária de transferência voluntária (obtv) - concedente em oferta ead 10 

Transferências voluntárias siconv siconv i - convenente - atos preparatórios em desenvolvimento ead 21 

Transferências voluntárias siconv siconv para convenentes 1 - visão geral em oferta ead 20 

Transferências voluntárias siconv siconv para convenentes 2 - proponentes e usuários em oferta ead 20 

Transferências voluntárias siconv siconv para convenentes 3 - proposta e plano de trabalho em oferta ead 20 

Transferências voluntárias siconv siconv para convenentes 4 - execução em oferta ead 30 

Transferências voluntárias siconv siconv para convenentes 5 - prestação de contas em oferta ead 10 

Transferências voluntárias tomada de contas especial tce siconv para convenentes 5 - prestação de contas em oferta ead 10 

Gestão de Políticas Públicas avaliação de políticas públicas sistema de monitoramento e indicadores para políticas públicas em oferta presencial 40 

Logística e Compras Públicas sistemas de logística e compras sistema de registro de preços em desenvolvimento ead 40 

Dados, Informação e Conhecimento gestão da informação sistema eletrônico de informações - sei! usar em oferta ead 20 

Governo Digital e Transparência sistema eletrônico de informações sei sistema eletrônico de informações - sei! usar em oferta ead 20 

Gestão de Políticas Públicas ciclo de gestão solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública em oferta ead 250 

Logística e Compras Públicas logística sustentabilidade na administração pública em oferta ead 28 

outros sustentabilidade sustentabilidade na administração pública em oferta ead 28 

Gestão de Políticas Públicas legislação pública teoria e prática do direito na administração pública em oferta presencial 28 

Gestão de Políticas Públicas economia teoria política e econômica da regulação (economia da regulação) em oferta presencial 40 

Governança e Gestão de Riscos regulação teoria política e econômica da regulação (economia da regulação) em oferta presencial 40 

Orçamento e Finanças educação financeira e fiscal tesouro direto em oferta ead 40 

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários tesouro gerencial em desenvolvimento ead 40 

Gestão Estratégica gestão de projetos transformando ideias em projetos em oferta presencial 14 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria tratamento de denúncias em ouvidoria em oferta ead 20 

Governança e Gestão de Riscos ouvidoria tratamento de denúncias em ouvidoria para ministério público em oferta ead 20 

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade cidadania um por todos e todos por um em oferta ead 40 
Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade cidadania uma introdução às migrações internacionais no brasil contemporâneo em oferta ead 40 

 


