
 

 

  

MANIFESTAÇÃO TÉCNICA DOS PLANOS DE 

DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS 

2019-2020 



 

                             Ministro da Economia 

PAULO ROBERTO NUNES GUEDES 

Secretár io Especial  de Desburocrat ização,  Gestão e Governo 
Digi tal  

PAULO SPENCER UEBEL 

Presidente da Fundação Escola Nacional  de Administração 
Públ ica  

DIOGO GODINHO RAMOS COSTA  

Secretár io de Gestão e Desempenho de Pessoal  

W AGNER LENHART 

Diretora  do Depar tamento de Carrei ras e Desenvolvimento de 
Pessoas 

JANE CARLA LOPES MENDONÇA  

Coordenador-Geral  de Desenvolvimento de Pessoas 

EDUARDO VIANA ALMAS  

Equipe Técnica de Elaboração 

ANDREA MARIA RAMPANI  –  DESEN/ME 

CAMILA POZZER -  DESEN/ME  

TATIANA NEVES DA SILVEIRA PINTO – DESEN/ME 

BETÃNIA PEIXOTO LEMOS – DEC/ENAP 

BRUNO HENRIQUE RODRIGUES DE MELO – DSFC/ENAP 

CÉSAR AUGUSTO GALVÃO -  DEC/ENAP 

FABIANY GLAURA ALENCAR E BARBOSA – DEC/ENAP 

JADER SOUSA NUNES -  DEC/ENAP 

PAULA CRISTINA MORTARI DA COSTA – DSFC/ENAP 

PAULO MARQUES – DEC/ENAP 

RODRIGO TORRES DE ARAÚJO LIMA –  DSFC/ENAP 

SUZANA NEIVA SANTOS GHAZALE – DEC/ENAP 

W ENDY W ILLIAN BALOTIN –  DEC/ENAP 

 

 

 



 

        

IN
T

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 

A presente manifestação técnica tem como objet ivo 

apresentar os resultados das anál ises dos Planos de 

Desenvolvimento de Pessoas 2019-2020. 

Do total  de 181  órgãos e ent idades 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 identi f icadas como 

transversais .  

Nossa anál ise foi  real izada a part i r das necessidades 

apontadas como transversais no momento do 

preenchimento dos PDP. 

A part i r dessas necessidades transversais, a 

Fundação Escola Nacional de Administração 

Pública (Enap)  pôde compreender melhor quais são 

as necessidades de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de pessoas da Administração 

Públ ica Federal.  Dessa forma, o port fól io de cursos 

ofertados pela Enap e demais Escolas de Governo 

passará a ser mais aderente às necessidades 

apresentadas, contr ibuindo para a ot imização do uso 

racional dos recursos públ icos e tornando as ações 

de desenvolvimento mais ef icazes e ef ic ientes. 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

TOT AL DE N ECE SSI D ADE S  62 .272  

TOT AL DE T R AN SVE RS AI S  27 .921  

TOT AL DE N ÃO T R ANSVER S AIS  34 .351  

Env iados  
Preench idos  e  
não  env iados  

Não  preench idos  e  
não  env iados  

QUANTIDADE DE 
PDP ENVIADOS 

Tota l  de  t ransv ersa is  Tota l  de  não  t ransversa is  

 



 

  
 

  

 

A análise dos PDP foi dividida em 2 fases.  

Na primeira fase, o órgão central  agrupou as necessidades 

transversais (comuns/simi lares) em temáticas específ icas, 

chamadas MACROS (def inidas a part i r daquelas já ut i l izadas 

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

essa pr imeira categorização, em vir tude da amplitude das 

categorias, as MACROS  foram categorizadas em sub-temáticas, 

chamadas MICROS .  Assim, a primeira fase foi f inal izada com a 

consol idação das MACROS e  MICROS  e encaminhadas à Enap.  

A segunda fase consist iu na anál ise pela Enap das 

necessidades já categorizadas na pr imeira fase, buscando 

melhor adequação do port fól io de cursos às necessidades 

apresentadas. 

A expl icação mais detalhada 

da metodologia ut i l izada na 

anál ise dos PDP 2019-2020  

poderá ser encontrada nos 

relatórios disponíveis em: 

https: //www.servidor.gov.br/

gestao-de-pessoas/pndp  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA ANÁLISE 

O pr imeiro  ano de PDP, 2019-2020,  está  sendo um grande 

aprend izado para toda a  Admin is t ração Públ ica  Federa l ,  que,  a  par t i r  de  

então,  com um maior p lane jamento de suas ações de desenvo lv imento,  

estará apr imorando seu o lhar  sobre a  cont ratação de cursos que a tendam 

cada vez mais às necess idades est ra tégicas dos órgãos e  ent idades,  em 

um ambiente  de rest r ições de recursos.  

O aprend izado não termina e  o  órgão cent ra l ,  Enap e demais Esco las 

de Governo envidarão esforços em sua melhor ia cont ínua,  a par t i r  das 

observações da ap l icação da PNDP como um todo. 

Para o ano de 2020, os órgãos e ent idades deverão nor tear suas 

ações de desenvo lv imento conforme o que preencheram em seus 

respect ivos PDP. 

A par t i r  da aná l ise  das necess idades demandadas,  a  Enap agrupou sua 

oferta de cursos ut i l izando a seguinte  c lass i f icação: 

 

CURSOS 
EM OFERTA 
 

São os cursos presencia is ou a d istânc ia que 

a tua lmente fazem par te  do catá logo de cursos da 

Enap  e  da Escola Vir tual  de Governo .  

Ressa ltamos que para os cursos a  d istânc ia  não 

exis tem l im itações de vagas,  mas para os cursos 

presencia is  é  preciso estar  a tento  ao ca lendár io  de 

turmas d isponíve is  no Porta l  da Enap.  Nas próximas 

páginas t ra taremos com maior  deta lhamento as 

or ientações sobre a inscr ição/cont ra tação desses 

cursos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 
EM DESENVOLVIMENTO 
 

São cursos presencia is  ou a d istânc ia  que estão 

em desenvo lv imento pe la  equ ipe da Enap  e ,  

por tanto,  a inda não estão d isponíve is  para 

receberem inscr ições/cont ra tações.  Esses 

podem ser  cursos novos ou podem ser  cursos 

que estão passando por  a tua l izações ou 

reformulações.  F iquem atentos ao calendár io.  

 

CURSOS 
NÃO OFERTADOS 
 

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

par te  do catá logo de cursos da Enap .  Esses 

cursos poderão,  futuramente,  ser desenvo lv idos e 

ofertados pe la  Enap ,  sob cont ratação específ ica.  

Nas próximas páginas t raremos or ientações para 

ta is  cont ratações.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo a este re latór io,  há a re lação personal izada do seu 

órgão/ent idade com as necess idades enviadas no PDP.  Para cada 

necess idade será possíve l  ver i f icar se exis te  curso “em ofer ta” 

Quanto às necess idades vo l tadas para a  part ic ipação em 

Congressos,  Seminár ios,  Workshops e eventos corre latos,  

in formamos que esses não  fo ram ob je to  de aná l ise pe la  Enap, 

tendo em vis ta que ta is eventos são específ icos e  estão fora  do 

escopo de execução da Esco la.  No entanto,  é possíve l  que ta is 

eventos possam ser  rea l izados ou pat roc inados pe la  Enap, no 

fu turo,  a  depender da per t inênc ia  temát ica e  da d ispon ib i l idade de 

recurso,  por  isso fo i  importante  c i tá- los no PDP.   

As necess idades vo l tadas especi f icamente para ações de 

desenvo lv imento em graduação,  pós-graduação,  especia l ização, 

mest rado, doutorado, pós-doutorado,  também não  fo ram ob jeto de 

aná l ise pe la Enap tendo em vis ta a sua capacidade atua l  l im i tada 

na ofer ta  desses cursos.  

 
Ass im,  no ano de 2020 os órgãos e  ent idades poderão 

cont ra tar  ta is ações de desenvo lv imento d i retamente com out ras 

inst i tu ições.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Anexo I  (Necessidades por órgão ou entidade),  

ver i f ique qua is  cursos ofer tados pe la Enap atendem à sua 

necess idade* ( lembre-se que uma necess idade pode ser  

a tend ida por  um ou mais cursos) .   

*Caso  não  ex is ta  cu r so  d i spon íve l  pa ra  a  sua  necess idade ,  

s ign i f i ca  que  es ta  poderá  se r  sup r ida  pe la  con t ração  de  cu rsos  com 

ou t ras  ins t i t u i ções ,  con fo rme  exp l i cações  ad ian te .  

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

Enap)  o  curso em questão e ve ja  qua l  é o seu status (“em 

oferta” ou “em desenvo lv imento”)  e sua modal idade (Ead 

ou presencia l ) .  A part i r  dessas informações,  s iga os 

passos das próximas páginas.  
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DICA 

Se você quiser conhecer mais sobre a metodologia 

uti l izada 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O  órgão ou ent idade deve or ientar  o  serv idor  in te ressado a  

acessar  o por ta l  da  Enap (www.gov.br /enap )  na seção “para 

a lunos”  e  ver i f i car  o  ca lendár io de ofer ta.  Nesse s i te  são 

d ispon ib i l i zadas  tanto  as  turmas executadas  pe la  Enap em Bras í l ia  

quanto  as  turmas executadas  por  parce i ros nos estados por  meio 

do programa Enap em Rede.  

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, ver i f ique então se a modalidade 

ofertada é  EAD (a  distância) ou presencial .  

 

Se EAD (a distância) 

 

Para aque las necess idades em que ex is tem opções de cursos EAD,  

o  órgão ou ent idade deve or ientar  o serv idor  a acessar  o s i te  da 

Esco la V i r tua l .Gov (ht tps: / /www.escolavir tual .gov.br / )  e  se 

inscrever  no  curso desejado.    

 

Se PRESENCIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cons iderando o  fato  de  que as  vagas  são l im i tadas ,  a lguns  serv idores 

podem não consegui r  rea l izar  a inscr ição nos cursos .  Nesses  casos o órgão 

ou ent idade,  com base no indefer imento  das mat r ícu las desses serv idores,  

poderá cont ra tar  ta is  cursos com out ras inst i tu ições,  não esquecendo de 

a l imentar  o processo admin is t ra t ivo de cont ratação do curso com as 

mensagens de indefer imento .  

OBS:  Se há in teresse do órgão ou ent idade em capaci ta r  mais  de  15 

servidores  ao mesmo tempo,  é poss íve l  f ormal izar  um ped ido de turma 

exclusiva  para  a Enap,  conforme aba ixo :  

 

 

COMO 
CONTRATAR 

Turmas exclusivas são turmas de cursos que 

constam no catá logo da Enap mas que são 

cont ra tadas para capaci tar servidores 

ind icados pe lo  órgão ou ent idade cont ratante .  

Ou se ja ,  o órgão ou ent idade poderá cont ra tar 

a  Enap para executar  uma turma exc lus iva 

somente para os servidores da inst i tu ição.  O 

proced imento tem in íc io  com o preench imento 

do formulár io  d isponíve l  no Porta l  da Enap.  

Para preenchê- lo,  acesse o  Porta l  Enap 

(www.gov.br /enap)  na seção “para 

inst i tuições” ,  “cursos sob demanda”  e ,  por 

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

rea l izadas as t rata t ivas necessár ias para a 

formal ização de Termo de Execução 

Descent ra l izada ent re o órgão ou ent idade e  a 

Enap.  

O l ink  para a página de cursos sob demanda ( turmas exc lus ivas ou 

ped idos de desenvo lv imento) pode ser  acessado em:  

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



 

 

 

 

 

�  Impor tante  ressa l ta r  que  é  poss ív e l  que 
os  cursos  o fer tados  ou  em desenv o lv imento  
não  a tendam por  comple to  as  necess ida des 
espec í f icas ,  t endo  em v is ta  cada  conteúdo 
programát ico .  Caso  isso  ocorra ,  p roce da  à  
con t ra tação  do  curso  e  a l imente  o  p roce sso  
admin is t ra t ivo  com a  dev ida  jus t i f i ca t iva .  

 

 

2. Se na necessidade não foi relacionado nenhum 

curso:  

Se para a sua necess idade não consta  nenhum curso 

re lac ionado (Anexo I  – Coluna Cursos “em branco”) ,  exis tem duas 

poss ib i l idades:  

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

desenvolvimento” pela  Enap:  isso quer  d izer  que o  curso 

a inda está sendo desenvo lv ido pe la  Enap (conforme 

catá logo de cursos do Anexo I I ) .  Ass im que d isponíve l ,  suas 

turmas estarão em ofer ta  no Porta l  Enap (www.gov.br /enap)  

e  poderão ser  acompanhadas pe los interessados.  Caso o 

órgão ou ent idade não possa aguardar a conc lusão do 

desenvo lv imento do curso,  poderá cont ra tá- lo com out ras 

inst i tu ições,  conforme legis lação e  rubr ica  específ icas para 

ações de desenvo lv imento de pessoas;  

b)  Ou a necessidade não possui  curso e foi  c lassi f icado 

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

ou ent idade poderá proceder à contra tação d i re ta  do curso 

com out ras inst i tu ições u t i l izando a  rubr ica  específ ica  de 

ações de desenvo lv imento de pessoas.  Não esqueça de 

a l imentar  seu processo admin ist ra t ivo  de cont ra tação com 

essas informações!  

 

É impor tan te  que  cada  ó rgão  ou  en t idade  rea l i ze  a  aná l ise  quanto  à  
necess idade  de  desenv o lv imento  que  possu i  e  sua  aderênc ia  à  ementa  
do  curso  o fer tado .   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÕES APRENDIDAS  
Principais inconsistências no preenchimento 

do PDP 2019-2020.  

COMO MELHORAR: 

A par t i r  da aná l ise das informações apresentadas no PDP 2019-

2020,  ident i f icamos a lguns casos recorrentes de preench imentos 

equ ivocados das necess idades de ações de desenvo lv imento no 

s is tema:   

 

●  Descr ição de necess idades de formas genér icas sem 

deta lhamento da área de competênc ia  dese jada (Ex. :  Ampl iar  

conhecimentos na área de atuação/ capaci tação; Ampl iar 

hab i l idades;  Apresentação de t raba lho c ient í f ico ;  e tc . ) .  Nesses 

casos,  não fo i  possíve l  c lass i f icar  a  necess idade por MACRO 

e nem ident i f icar  min imamente a  área temát ica a  desenvo lver .  

Procure ser c laro ao descrever  a necess idade,  isso auxi l ia rá  a 

aná l ise do órgão cent ra l .  

● Descr ição de necess idades de formas genér icas com a 

f ina l idade de garant i r  a  poss ib i l idade de l iberação de 

servidores para l icença capaci tação (Ex. :  l iberação de técn icos 

e  docentes para l icença capaci tação.  Ganho: ap l icab i l idade do 

conhecimento adqui r ido no ambiente  inst i tuc iona l  do t raba lho;  

Ut i l izar  a  l icença capaci tação para aperfe içoamento,  

agregando novas competênc ias e  hab i l idades a l inhadas aos 

in teresses inst i tuc iona is) .  Nesses casos,  ass im como nos 

c i tados no i tem anter ior,  fo i  impossíve l  c lass i f icar  a 

necess idade por  MACRO ou ident i f icar  min imamente a área 

temát ica a  desenvo lver .  Essa não é a f ina l idade do 

p lane jamento e não deve ser  repet ida nos próximos anos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os próximos anos,  é  importante que os órgãos e  

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

cent ra l  quanto ao preench imento e envio das informações pe lo 

s is tema, conforme deta lhado no Guia de E laboração 

d ispon ib i l izado por  e-mai l  e  na página do servidor :  

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

 

 

● Descr ição de necess idade fe i ta de maneira  que não ref let ia o 

t í tu lo da ação de desenvo lv imento (Ex. :  NECESSIDADE: 

Desenvo lver  hab i l idades e conhecimentos sobre o  regis t ro  e 

gerenc iamento de dados e informações acerca do acervo 

b ib l iográf ico e documenta l  do órgão,  TÍTULO: L ideranças em 

Gestão de Pessoas) .  F ique atento  à  coerênc ia .  

● Preench imento da UF em desacordo com a loca l idade do órgão 

ou ent idade. Procure ser prec iso po is  essa informação pode ser 

essencia l  na def in ição do loca l  de ofer ta do curso.  

● Descr ição de vár ias necess idades com áreas de 

desenvo lv imento ( temát icas)  d is t in tas em um mesmo campo de 

necess idade:  (Ex. :  Necess i to  apr imorar  meus conhecimentos 

em inglês,  economia,  Exce l  e l iderança) .  Nesses casos não fo i  

possíve l  a  c lassi f icação em uma MACRO. O idea l  é  o 

preench imento de uma necess idade de desenvo lv imento por 

campo. 

● Necess idades descr i tas de forma indiv idua l izada,  apresentadas 

por servidor.  As necess idades devem ser  encaminhadas de 

forma conso l idada,  abrangendo o quant i tat ivo  to ta l  do grupo de 

servidores que deverá se desenvo lver  naquela  necessidade. 

● Necess idades muito especí f icas,  que não são necess idades 

t ransversa is (Ex. :  temát icas re lac ionadas a  pet ró leo,  energia 

nuc lear,  engenhar ias específ icas,  at iv idades laborator ia is ,  e tc).  

Não c lass i f icá- las como necess idades t ransversa is.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O preench imento adequado das informações auxi l ia  na aná l ise 

das necess idades de desenvo lv imento de pessoas,  bem como ampl ia 

a  poss ib i l idade de uma def in ição de catá logo de cursos mais f ie l  pe la  

Enap e pe las Escolas de Governo.  

 

O QUE O PDP  
2019 - 2020 

já pôde demonstrar? 

Apesar dos desaf ios deste  pr imeiro  ano de PDP,  é inegáve l  que 

o  esforço de todos já  t rouxe resu l tados importantes.   

É a pr imeira  vez que o  órgão cent ra l  conseguiu  reun i r  

in formações sobre necess idades de ações de desenvo lv imento de 

servidores de todo o  Poder Execut ivo  federa l .  Com essas informações 

mapeadas,  será  possíve l ,  a  part i r  do amadurec imento da po l í t ica  e  com 

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

po l í t icas de desenvo lv imento de pessoas.  

A t í tu lo  de exemplo,  o gráf ico  a segui r  demonst ra,  em l inhas 

gera is ,  qua is  são as temát icas (MACROS) mais  demandadas e que 

a inda não fazem par te do catá logo de cursos da Enap.  

 



 

 

 

 

 

 

Para os próximos anos,  ta is temát icas poderão ser ob je to de 

desenvo lv imento e ofer ta  para os servidores púb l icos federa is por  meio 

da Enap. 

A t í tu lo  de exemplo,  os cursos das temát icas legis lação bás ica 

gera l ,  redação of ic ia l ,  inovação e gestão púb l ica ,  des ign,  gestão do 

conhecimento e gestão de parcer ias in ic iarão o  desenvo lv imento ao 

longo de 2020. Ass im que d isponíve l ,  suas turmas estarão em oferta no 

Porta l  Enap (www.gov.br /enap) e poderão ser  acompanhadas pe los 

in teressados.  Caso o  órgão ou ent idade não possa aguardar  a 

conc lusão do desenvo lv imento do curso,  poderá cont ratá- lo  com out ras 

inst i tu ições,  conforme legis lação e  rubr ica  especí f icas para ações de 

desenvo lv imento de pessoas.   

* 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  
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Fiquem atentos aos prazos de envio do PDP 2020-2021 

conforme calendário abaixo: 

15/06 20/08 

Órgãos e 
entidades 

enviam o PDP e 
enviam ao 

Órgão Central 
do SIPEC, via 

sistema. 

 

 Órgão Central 
do SIPEC 

analisa todos 
os PDP, 

consolida as 
ações e envia à 

Enap 

O órgão central segue contando com o empenho de 

todos para que nos próximos anos seja possível, em 

conjunto, aperfeiçoar a Polít ica Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas e assim alcançar resultados 

cada vez mais eficientes e efetivos para toda a 

Administração Pública federal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10 30/11 

Enap devolve ao 
Órgão Central  
do SIPEC as 

ações que serão 
desenvolvidas 
por ela e pelas 

Escolas de 
Governo.  

 

-  Órgão Central  
do SIPEC envia 

aos órgãos e 
entidades a 

manifestação 
técnica.  

-  Enap publica o 
cronograma de 

cursos. 

 

Brasíl ia, fevereiro de 2020. 



 

 

 

 

 

ANEXO I 



orgao necessidade servidores macro micro Modalidade da demanda cursos

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos 
oficiais (atas, ofícios, relatórios...) 30 básico e comunicaçãoredação oficialead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos 
oficiais (atas, ofícios, relatórios...) 4 básico e comunicaçãoredação oficialead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver habilidades que facilitem a redação de documentos 
oficiais (atas, ofícios, relatórios...) 15 básico e comunicaçãoredação oficialead

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar conhecimentos e metodologias sobre Administração 
pública 30 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar conhecimentos em Ciência da Computação para 
atividades docentes 50 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar conhecimentos em linguística, letras e artes para 
atividades docentes 50 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar conhecimentos em Tecnologia educacional para 
atividades docentes 50 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana Ampliar conhecimentos em telefonia IP / VoIP 4 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar conhecimentos sobre as políticas públicas nos seus 
diversos segmentos: educação, assistência social, saúde 30 gestão de políticas públicasciclo de gestãoead

ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, 
políticas públicas e governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito 
da administração pública

universidade tecnologica federal do parana

Ampliar o conhecimento de conceitos, práticas e 
comportamentos que promovam a ética, o exercício da cidadania 
e o respeito ao usuário 100 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar o conhecimento dos conceitos, normativas e práticas na 
área de gestão, governança e administração pública 500 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar o conhecimento dos servidores nas aplicabilidades do 
SEI! 100 governo digital e transparênciasistema eletrônico de informações seiead sistema eletrônico de informações - sei! usar

universidade tecnologica federal do parana
Ampliar o conhecimento dos servidores sobre Direito 
Administrativo e suas aplicações nas práticas do serviço público 30 gestão de políticas públicaslegislação públicaead

universidade tecnologica federal do parana

Aperfeiçoar o atendimento às demandas de inclusão de alunos 
com deficiência e/ou altas habilidades, que necessitam de 
atendimento especial. 15 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Aperfeiçoar os conhecimentos de design gráfico para criação de 
materiais de comunicação e divulgação institucional 14 inovação design design thinking etnográficoead

universidade tecnologica federal do parana

Aperfeiçoar os conhecimentos na área de assessoria de 
comunicação e seus respectivos instrumentos de trabalho para 
dar maior visibilidade à UTFPR 25 dados, informação e conhecimentopublicidade e jornalismoead

universidade tecnologica federal do parana
Aprimorar aprendizado no SIAFI e aperfeiçoar a geração de 
relatórios no sistema Tesouro Gerencial 25 orçamento e finançassistemas orçamentáriosead siafi básico, siafi ordens bancárias

universidade tecnologica federal do parana

Aprimorar conhecimentos em novas técnicas na área de 
matemática, análise matemática, matemática aplicada e 
probabilidade estatística 20 dados, informação e conhecimentoanálise estatísticaead

universidade tecnologica federal do parana

Aprimorar o conhecimento dos servidores técnicos e docentes 
sobre a Lei 8.112/90 e as normativas que regulam suas carreiras 
no serviço público federal 90 gestão de pessoaslegislação de gpead

universidade tecnologica federal do parana
Atualização da Legislação, aprendizado e reciclagem dos 
servidores conforme IN 05/2018, IN 01/2019, IN 06/2018. 80 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

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 tecnologica federal do parana

Atualização de conhecimentos para orientar, planejar e 
operacionalizar contratações públicas na modalidade de licitação 
pregão 80 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana
Atualização dos servidores em tecnologias aplicadas à segurança 
da informação 5 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Atualização dos servidores em tecnologias de sistemas de 
informação, voltadas a área desenvolvimento, suporte e 
implantação. 5 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Atualização dos servidores em tecnologias relacionadas a 
infraestrutura de Tecnologia da Informação. 5 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Atualização dos servidores para o tema de Acessibilidade, voltado 
à conscientização, compreensão, aplicação e avaliação de 
sistemas de informação. 5 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

universidade tecnologica federal do parana

Atualizar e ampliar conhecimentos em educação corporativa para 
a implementação, execução e oferta de ações de 
desenvolvimento 30 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Atualizar e ampliar o conhecimento específico inerente às 
diversas áreas de atuação docente no âmbito institucional 500 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana

Atualizar e ampliar o conhecimento específico inerente às 
diversas áreas de atuação técnico-administrativa no âmbito 
institucional. 300 básico e comunicaçãorotinas administrativasead

universidade tecnologica federal do parana

Atuar com arquivamento, identificação dos tipos documentais, 
compreensão do contexto de produção e de instrumentos de 
gestão de documentos 30 dados, informação e conhecimentogestão documentalead

gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental

universidade tecnologica federal do parana Atuar em atividades de tutoria (presencial e EAD) 50 docência facilitadoresead
formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para 
coordenar cursos on-line

universidade tecnologica federal do parana Atuar na avaliação socioeconômica de projetos 10 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos

universidade tecnologica federal do parana

Capacitação voltada a gestão, manipulação e consultas em banco 
de dados MySQL, utilizando em grande parte dos sistemas locais 
da UTFPR 3 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar a área de gestão de pessoas para levantamento de 
necessidades de desenvolvimento dos servidores 20 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar docentes para desenvolvimento de projetos 
pedagógicos de cursos. 160 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar docentes para uso do sistema Plataforma Brasil 60 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar docentes quanto aos desafios e condicionantes de 
transferência de tecnologia no Brasil 2 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar e aperfeiçoar conhecimentos e técnicas de manuseio de 
equipamentos fotográficos e edição de imagens 14 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar e aperfeiçoar os servidores para a edição e elaboração 
de materiais digitais de divulgação e comunicação 30 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar e aprimorar conhecimentos para o uso de softwares e 
inovações na base de dados das bibliotecas 20 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar e atualizar os servidores da área de gestão de pessoas 
para a operacionalização do SIAPE e SIGEPE 20 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar e atualizar os servidores da área de gestão de pessoas 
para a operacionalização dos módulos SIPEC e sistemas DW 20 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar engenheiros civis para utilização de software de calculo 
estrutural 4 tecnologia da informaçãosoftware ead



universidade tecnologica federal do parana
Capacitar Gestores e Fiscais de Contrato de Serviços Continuados 
com Dedicação de Mão de Obra Exclusiva 25 logística e compras públicasfiscalização de contratospresencial

aplicação de penalidades nos contratos administrativos, fiscalização de 
obras e serviços de engenharia, gestão e fiscalização de contratos 
administrativos

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar gestores para a organização e o planejamento de 
prioridades institucionais (PDI, PPI, PDP) 30 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead

gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico 
para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor com conhecimentos acerca da legislação de 
estágio Lei 11.788/2008 (Lei de Estágios). 15 gestão de pessoaslegislação de gpead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor com conhecimentos e habilidades específicas 
na área de gestão e segurança de Redes de Computadores 3 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar o servidor com conhecimentos e habilidades 
específicas, para melhor desempenho de atividades 
desenvolvidas na função de assessoria executiva 1 básico e comunicaçãoassessoria ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor com conhecimentos para a realização de 
auditoria de sistemas de TI. 5 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor com conhecimentos para realizar auditoria 
na gestão de pessoas 2 auditoria e controleauditoria ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor na área de gerenciamento de projetos com o 
framework SCRUM 3 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos

universidade tecnologica federal do parana Capacitar o servidor na área de Gestão e Manutenção Predial 7 logística e compras públicasgestão patrimonialead fiscalização na gestão do patrimônio da união

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor na área de programação em Javascript, 
DOM, Ajax 3 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor na área de programação na linguagem 
Python, linguagem utilizada pelo portal da UTFPR (Plone) 3 dados, informação e conhecimentométodos quantitativosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor na área de programação Web utilizando 
HTML5 + CSS3 + JQquery 3 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor na editoração científica LaTeX para realização 
de trabalhos e orientação de monografias 50 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar o servidor para a obtenção e utilização do 
conhecimento em tecnologia voltada às áreas de linguagem e de 
comunicação 50 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar o servidor para atuar na área de importações 4 políticas públicas setoriaiscomércio exterioread

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor para atuar na área de importações, 
especificamente na análise de Incoterms 2 políticas públicas setoriaiscomércio exteriorpresencial

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor para atuar na área de importações, 
especificamente no sistema SISCOSERV e análise de NBS 2 políticas públicas setoriaiscomércio exteriorpresencial

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar o servidor para dimensionar e montar sistemas de som 
em auditórios, salas de aula, laboratórios e ambientes externos 
no câmpus. 1 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor para execução de atividades de 
administração no ambiente Linux 10 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor para gerenciar ambientes de TI, utilizando 
ferramentas de gerência de configurações: Puppet, Chef e Ansible 3 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar o servidor para operar mesas de som e fazer os ajustes 
necessários nos equipamentos para obter nitidez e fidelidade de 
som. 1 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar o servidor para promover a reestruturação curricular de 
cursos de graduação, aplicando metodologias inovadoras no 
âmbito educacional. 30 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar o servidor visando a melhora no planejamento 
estratégico de suas tarefas. 4 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead

gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico 
para organizações públicas



universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os Chefes de Gabinetes e Assessores para o bom 
desempenho de suas funções 10 básico e comunicaçãoassessoria ead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os profissionais para o trabalho em equipes e para o 
desenvolvimento de equipes eficientes e eficazes no alcance dos 
objetivos institucionai 15 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidor em Metodologias para o uso de tecnologias 
digitais 300 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidor em soluções de virtualização, elaboração de 
projeto de virtualização e diagnóstico de servidores 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento em ferramentas e 
frameworks para desenvolvimento. 20 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento em linguagem de 
programação. 20 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de análise e 
gerenciamento de projetos. 20 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de automação 
de tarefas. 20 tecnologia da informaçãorobótica ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de data 
science. 20 dados, informação e conhecimentociência de dadosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de experiência 
de usuário 20 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de 
gerenciamento de servidores de aplicação. 20 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de 
infrastrutura para desenvolvimento e homologação de aplicações. 20 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de otimização 
de sistemas. 20 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de segurança 
de aplicações. 20 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento na área de testes, 
processos, acessibilidade e de internacionalização de software. 20 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimento para desenvolvimento 
web / desktop / mobile 20 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores com conhecimentos e atualizações de 
normas técnicas e legais quanto às obrigações tributárias 
acessórias da UTFPR 20 orçamento e finançasgestão tributáriaead gestão tributária municipal

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metodologias para 
aplicação da "gestão por resultados" 50 gestão estratégicagestão por resultadosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
aplicação de "gestão de riscos" na instituição 200 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
Planejamento Estratégico da Internacionalização 6 gestão estratégicaplanejamento estratégicopresencial construção de cenários prospectivos, gestão da estratégia com bsc

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
processos de mobilidade de servidores e estudantes 2 docência gestão acadêmicapresencial

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
Processos Internos: Cooperação Internacional 2 gestão estratégicagestão de parceriaspresencial

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
Processos Internos: Marketing Internacional 2 dados, informação e conhecimentopublicidade e jornalismopresencial

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos e metologias para 
Processos Internos: Recepção de Estrangeiros 2 docência gestão acadêmicapresencial



universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores com conhecimentos e práticas atuais de 
comunicação e desenvolvimento de conteúdo em mídias sociais e 
comunicação interna 15 básico e comunicaçãocerimonial e eventosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores com conhecimentos relacionados à 
logística e contratações sustentáveis 30 logística e compras públicaslogística ead

logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 
sustentabilidade na administração pública

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores da área de gestão de pessoas com 
conhecimentos sobre previdência dos servidores públicos 
federais 25 gestão de pessoaslegislação de gpead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores docentes, visando o aprimoramento de 
conhecimentos relacionados à metodologias de ensino e 
dificuldades de aprendizagem 200 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores docentes, visando o aprimoramento dos 
conhecimentos na área de Ensino de Ciência e Tecnologia 20 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores e atualizar seus conhecimentos em 
metodologias em Gestão Escolar. 5 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Análise e Interpretação de balancetes 3 orçamento e finançascontabilidadepresencial

contabilidade básica aplicada ao setor público, contabilidade com foco na 
gestão da informação contábil, contabilidade com foco na gestão do 
patrimônio público

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em análise econômica do direito 90 gestão de políticas públicaseconomia ead
macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores em desenvolvimento Web: Javascript, 
Node, Gulp, Webpack, jQuery, Bootstrap, React, Vue JS, 
ExpressJS, MySQL e MongoDB 1 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Ética em Pesquisa 50 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público
universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Gestão de P&D 50 docência gestão acadêmicaead
universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Metodologia Científica 50 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores em políticas, tecnologias e informática na 
Saúde 50 políticas públicas setoriaissaúde e vigilância sanitáriaead

introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em 
serviços de saúde

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Regularizações Contábeis 3 orçamento e finançascontabilidadepresencial

contabilidade básica aplicada ao setor público, contabilidade com foco na 
gestão da informação contábil, contabilidade com foco na gestão do 
patrimônio público

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em SEFIP e E-SOCIAL 5 gestão de pessoasferramentas de gppresencial
universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em SPIUNET 3 logística e compras públicassistemas de logística e compraspresencial
universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em suprimento de fundos 3 orçamento e finançassuprimento de fundospresencial
universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores em Tecnologias Digitais Assistivas 50 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores na área de Gestão e Administração 
Financeira 2 orçamento e finançasplanejamento financeiropresencial

instrumentos de planejamento financeiro: ppa, ldo e loa, lei de 
responsabilidade fiscal (lrf) e novo regime fiscal (nrf)

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores na Elaboração de Planilhas Orçamentárias 
de Obras - SINAPI 2 logística e compras públicassistemas de logística e compraspresencial

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores na produção de Recursos Educacionais 
Abertos. 150 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores na produção e edição de conteúdo para 
Podcast 50 governo digital e transparênciamídias portais e redes sociais governamentaisead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores nas novas formas de contração tendo por 
base a IN 01/2019. 30 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

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 tecnologica federal do parana Capacitar os servidores no uso de Lousas Digitais 100 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores no uso e produção de aplicativos 
Educacionais 150 docência sistemas acadêmicosead



universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores para a administração de banco de dados 10 dados, informação e conhecimentogestão da informaçãoead
gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental, sistema eletrônico de informações - sei! usar

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para a gestão e o atendimento em 
bibliotecas. 15 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores para a gestão em Rádio Web 50 dados, informação e conhecimentopublicidade e jornalismoead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para a operação o sistema SIAPE - 
Cadastro e Folha de Pagamento 15 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para a participação em Comissões de 
Heteroidentificação 60 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadedireitos humanosead

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 tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para a participação em Comitê de Ética e 
sobre pesquisas com seres humanos. 15 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para a realização de compras públicas 
frente as legislações e normas atuais 100 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores para Análise de Impacto Regulatório 90 gestão de políticas públicasavaliação de políticas públicasead

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 tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para análise de investimentos de projetos 
públicos 90 gestão de políticas públicasavaliação de políticas públicasead

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 tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores para aquisição e ampliação dos 
conhecimentos para a melhoria do atendimento ao público nos 
diversos setores da Universidade 15 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para conhecer e aplicar as normativas 
relacionadas a segurança documental 3 dados, informação e conhecimentogestão documentalead

gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para elaboração de orçamento de obras 
públicas 30 orçamento e finançasorçamento 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 tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para formação de Repositório de 
Processos 30 dados, informação e conhecimentogestão documentalead

gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para o uso de “live streaming” e 
“Conference Web” 100 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para promoção de acessibilidade, 
atendimento, inclusão e educação de pessoas com deficiência 30 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores para realização de Diagnóstico 
organizacional, pesquisa de clima, tabulação de dados, análise de 
resultados 20 gestão de pessoasclima organizacionalead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores para realizar a contratação de produtos e 
serviços de TI na administração pública conforme as normas 
vigentes 25 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores para uso da língua brasileira de sinais 
(LIBRAS) em diferentes níveis de complexidade 50 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores quanto as formas de aplicação de sanções 
administrativas em empresas participantes de Licitações e 
Contratos com a UTFPR 30 auditoria e controlecorreição presencial



universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores sobre a avaliação educacional da 
aprendizagem, bem como a construção de recursos avaliativos. 15 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores sobre a Nova Lei de Proteção de Dados 
Pessoais. 5 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores sobre as bases normativas, conceituais e 
operacionais que podem ser utilizadas na aplicação de Lei de 
Acesso à Informação (LAI 15 governo digital e transparênciaacesso à informação laiead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, introdução à lei 
brasileira de proteção de dados pessoais, regulamentação da lei de acesso 
à informação nos municípios

universidade tecnologica federal do parana Capacitar os servidores sobre instrução processual 150 dados, informação e conhecimentogestão documentalead
gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar os servidores sobre técnicas de relações institucionais e 
governamentais e de articulações com a sociedade 4 gestão estratégicagestão de parceriasead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar os servidores, em consonância como a Política de 
Internacionalização da UTFPR, para o conhecimento e uso de 
outros idiomas. 50 básico e comunicaçãoidiomas ead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar para a gestão de incubadoras e de pessoas 70 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar para o uso das novas tecnologias de desenho, design, 
artes e fotografias, linguagem gráfica, aplicativos de imagens e 
relacionados 50 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidor com os princípios da comunicação sem fio, 
com os diversos tipos e padrões de redes sem fio (Wi-Fi, 
Bluetooth) 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidor no desenvolvimento de sistemas e aplicações 
para recursos visuais gráficos (janelas, botões, campos para 
entrada de dados, etc) 1 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidor no tratamento de testes de invasão de 
aplicações web. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidor para a administração de redes LAN e WAN na 
implantação de suporte ao protocolo IPv6 nas redes de suas 
organizações. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidor para instalar, configurar e gerenciar ambientes 
de web e videoconferência com qualidade e eficiência. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidor para utilização a Linguagem de Programação 
Java, suas características e funcionamento 1 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores a unir teoria e prática para a compreensão 
do cenário da comunicação digital no setor público. 10 governo digital e transparênciamídias portais e redes sociais governamentaisead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores acerca de legislação para cooperação entre 
instituições 30 gestão estratégicagestão de parceriasead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores com conhecimentos e habilidades específicas 
na área de psicologia organizacional 10 gestão de pessoasclima organizacionalead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidores com conhecimentos técnicos relativos ao 
desenvolvimento de novas funcionalidades para o Portal da 
UTFPR 2 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores com conhecimentos técnicos relativos ao 
desenvolvimento de novas funcionalidades para páginas web 25 governo digital e transparênciamídias portais e redes sociais governamentaisead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores em ambientes criativos: DIY, Fablab 30 inovação novas tecnologiasead

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



universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores em IoT – internet das coisas 30 inovação novas tecnologiasead

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

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores em tecnologias emergentes: metaverso, 
realidade ampliada, realidade virtual, computação ubiqua 30 inovação novas tecnologiasead

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

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores Licitação e Contratação de Obras e Serviços 
de Engenharia 50 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana Capacitar Servidores na área de Ciência da Informação 15 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência
universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores no Sistema Xperta OPPX 30 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores no uso dos Sistemas Corporativos da UTFPR 10 docência sistemas acadêmicosead
universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores para a realização de perícias médicas 20 gestão de pessoasqvt ead

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidores para aprimoramento dos conhecimentos 
técnicos sobre os processos legais e as estratégias de atuação na 
área de educação especial. 15 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores para atuação em funções de chefia e 
coordenações 200 gestão de pessoasliderança ead

gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de 
sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores para atuação na EAD e no E-learning 600 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores para atuação nas atividades de tutoria 300 docência facilitadoresead
formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para 
coordenar cursos on-line

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar servidores para elaboração de notícias e matérias 
referentes à instituição com vistas à comunicação e divulgação 
das ações realizadas 25 dados, informação e conhecimentopublicidade e jornalismoead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores para identificar, mapear, redesenhar, 
melhorar e gerir processos de trabalho 100 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores para oferta de cursos de extensão EaD: 
organização, metodologia, oferta, avaliação 150 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores para realizar edição do site utfpr (Plone) 30 governo digital e transparênciamídias portais e redes sociais governamentaisead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores para utilização do sistema acadêmico de pós-
graduação 60 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores quanto a atuação para Design Instrucional. 150 docência elaboração de conteúdo desenho instrucionalead
desenho instrucional, formação de conteudistas para cursos virtuais - 
módulo 1

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores quanto ao desenvolvimento de objetos de 
aprendizagem 150 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores quanto ao uso de metodologias ativas de 
ensino e aprendizagem 300 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores sobre Educação Aberta 300 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores sobre fundamentos e atividades relacionadas 
à Ouvidoria Pública. 5 governança e gestão de riscosouvidoria ead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, gestão em 
ouvidoria, gestão em ouvidoria para o ministério público, resolução de 
conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias, resolução de conflitos 
aplicada ao contexto das ouvidorias do ministério público, tratamento de 
denúncias em ouvidoria, tratamento de denúncias em ouvidoria para 
ministério público

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores sobre gestão e avaliação de cursos EaD 150 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores sobre Mediação pedagógica com TICs 300 docência gestão acadêmicaead
universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores sobre MOOCs, como desenvolver 300 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores sobre o uso de Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem 300 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem



universidade tecnologica federal do parana Capacitar servidores sobre produção de video-aulas 600 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Capacitar servidores sobre tendências e cenários na educação 
técnica, tecnológica e no ensino superior 300 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana

Conhecer as etapas, normas e regras de protocolo e de etiqueta 
para o planejamento, realização e condução eventos 
institucionais e solenidades 15 básico e comunicaçãocerimonial e eventosead

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer as funcionalidades e operar o Sistema de Concessão de 
Diárias e Passagens – SCDP 50 logística e compras públicassistemas de logística e comprasead

regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens 
(scdp)

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer as modalidades de inexigibilidade e dispensa de 
licitação para a realização de contratações específicas 30 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana

Conhecer as modalidades e os tipos de licitação e seus 
regramentos, para orientar, planejar e realizar contratações 
públicas. 100 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer e gerir diferentes situações cotidianas em sala de aula, 
dificuldades e transtornos de aprendizagem 100 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer e realizar contratações sob Regime Diferenciado de 
Contratações - RDC de obras públicas 15 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer e utilizar ambiente virtual de aprendizagem para o 
ensino e oferta de disciplinas 200 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer e utilizar ferramentas tecnológicas para a educação e o 
ensino 100 docência sistemas acadêmicosead

universidade tecnologica federal do parana
Conhecer e utilizar novas tecnologias da informação e 
comunicação na educação. 15 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Criar competência técnica para oferecer soluções em Instalação 
de Redes de Cabeamento Estruturado. Furukawa FCP Professional 6 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana
Demonstrar domínio vocal para uso em diferentes situações de 
fala para públicos, eventos e mídias 14 básico e comunicaçãooratória ead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver as potencialidades de cada servidor, buscando 
aprimorar pontos fortes e atenuar fragilidades identificadas 4 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoaspresencial

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 tecnologica federal do parana
Desenvolver competências a partir de lacunas de desempenho 
identificadas nas avaliações individuais dos docentes. 100 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver habilidades em gestão de processos (mapeamento, 
padronização, controle e melhoria de processos) 50 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

universidade tecnologica federal do parana Desenvolver habilidades em identificar e resolver problemas 50 gestão de pessoasgestão de conflitosead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver habilidades para estabelecimento e 
acompanhamento de indicadores de desempenho institucional 50 gestão estratégicaindicadoresead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver nos servidores a capacidade de mediar negociar, 
conduzir e gerir conflitos no ambiente de trabalho 30 gestão de pessoasgestão de conflitosead

universidade tecnologica federal do parana
Desenvolver projetos inovadores de caráter internacional no 
ensino de graduação. 30 docência didática e prática de ensinopresencial



universidade tecnologica federal do parana
Desenvolvimento de habilidades para tomada de decisões com 
base na análise SWOT 10 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Formar instrutores para implementação de banco de facilitadores 
de ações de desenvolvimento na instituição 50 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Fortalecer a inserção da UTFPR no contexto das Redes de 
Universidades Internacionais 1 docência gestão acadêmicapresencial

universidade tecnologica federal do parana

Gerir os programas relacionados à assistência estudantil a fim de 
garantir a permanência e o desenvolvimento do estudante na 
universidade. 20 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Gestão da frota de veículos da instituição, bem como da logística 
decorrente 5 logística e compras públicaslogística ead

logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, 
sustentabilidade na administração pública

universidade tecnologica federal do parana

Gestão patrimonial nas áreas de materiais e patrimônio, 
suprimento, almoxarifado, avaliação patrimonial, reavaliação e 
depreciação e desfazimento 30 logística e compras públicasgestão patrimonialead fiscalização na gestão do patrimônio da união

universidade tecnologica federal do parana Identificar fragilidades e riscos 50 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar atores institucionais para operacionalização do 
Sistema de Estágio Probatório (SEP) 300 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar docentes para a avaliação e o acompanhamento 
da aprendizagem 200 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana

Instrumentalizar docentes para elaboração de plano de ensino, 
construção de currículo, matriz curricular, design de cursos e 
disciplinas e organização 100 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar docentes para lidar com dificuldades e 
transtornos de aprendizagem 200 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar docentes para lidar com os conflitos em sala de 
aula 200 gestão de pessoasgestão de conflitosead

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar e ampliar o conhecimento na área de retenção 
de impostos 25 orçamento e finançasgestão tributáriaead gestão tributária municipal

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar e aperfeiçoar os servidores com conhecimentos 
e metodologias para a gestão e fiscalização de contratos públicos 200 logística e compras públicasfiscalização de contratosead

fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de 
contratos administrativos

universidade tecnologica federal do parana

Instrumentalizar o servidor para reconhecer e entender suas 
próprias emoções e as dos outros, melhorando decisões, ações e 
comportamentos 50 gestão de pessoasrelacionamento interpessoalead gestão pessoal - base da liderança

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar os docentes com o conhecimento sobre formas 
de extensão universitária 30 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar os servidores com o conhecimento de diferentes 
metodologias ativas para utilização em ambiente organizacional. 160 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana

Instrumentalizar os servidores da área de gestão de pessoas com 
conhecimentos específicos e relativos à legislação de pessoal no 
serviço público 40 gestão de pessoaslegislação de gpead

universidade tecnologica federal do parana

Instrumentalizar os servidores para a melhoria de suas 
habilidades de relacionamento interpessoal, autonomia e 
comunicação 50 gestão de pessoasrelacionamento interpessoalead gestão pessoal - base da liderança

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar servidores para o desenvolvimento de ações 
voltadas à gestão do desempenho 20 gestão de pessoasgestão de desempenhoead

universidade tecnologica federal do parana
Instrumentalizar servidores quanto a técnicas e métodos 
comunicacionais para o ambiente organizacional público 30 gestão de pessoascomunicação organizacionalead

universidade tecnologica federal do parana

Obter e e utilizar do conhecimento em tecnologia para a área de 
produção e empreendedorismo voltado à geração de ideias de 
inovação nas organizações 200 inovação novas tecnologiasead

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

universidade tecnologica federal do parana
Obter orçamentos de compra de materiais de consumo, 
permanentes e serviços, nacionais e internacionais 30 logística e compras públicasgestão de materiaisead



universidade tecnologica federal do parana
Operacionalizar a gestão do patrimônio público na plataforma 
SIADS 35 logística e compras públicasgestão patrimonialead fiscalização na gestão do patrimônio da união

universidade tecnologica federal do parana Operar e manusear drones 5 tecnologia da informaçãorobótica ead

universidade tecnologica federal do parana
Operar sistemas informatizados de controle e gestão de acervos 
bibliográficos e automatização de bibliotecas. 15 dados, informação e conhecimentogestão documentalead

gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão 
documental

universidade tecnologica federal do parana
Oportunizar capacitação/Treinamento na Área de Saúde Mental e 
Qualidade de Vida. 20 gestão de pessoasqvt ead

universidade tecnologica federal do parana

Organização Pessoal, manter a ordem, seguir com facilidade 
sequências planejadas de ações, desenvolvendo capacidade de 
priorizar metas e melhor gestão 2 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Organizar as atividades e atribuições relativas a ouvidoria no 
contexto da administração pública federal 4 governança e gestão de riscosouvidoria ead

acesso à informação e ouvidorias do ministério público, gestão em 
ouvidoria, gestão em ouvidoria para o ministério público, resolução de 
conflitos aplicada ao contexto das ouvidorias, resolução de conflitos 
aplicada ao contexto das ouvidorias do ministério público, tratamento de 
denúncias em ouvidoria, tratamento de denúncias em ouvidoria para 
ministério público

universidade tecnologica federal do parana
Organizar, secretariar e auxiliar setores diretivos da 
administração pública 10 dados, informação e conhecimentosecretariadoead

universidade tecnologica federal do parana
Orientar e executar regularizações contábeis, emissão de GFIP, 
DIRF, Etc. 30 orçamento e finançassistemas orçamentáriosead siafi básico, siafi ordens bancárias

universidade tecnologica federal do parana
Orientar e operacionalizar o processo de Avaliação de 
Desempenho dos Servidores da UTFPR 100 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Orientar e realizar gestão da inovação, da propriedade 
intelectual, das patentes e direitos autorais 100 dados, informação e conhecimentodireito autoralead noções gerais de direitos autorais

universidade tecnologica federal do parana
Orientar, planejar e executar licitações específicas para 
contratação de serviços continuados 30 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana

Possibilitar aos servidores a melhoria do seu desempenho, 
rendimento e produtividade, por meio de técnicas de 
concentração e atenção plena. 30 gestão de pessoasgestão de desempenhoead

universidade tecnologica federal do parana

Práticas em governança digital e transformação de serviços, 
preparando-o para desburocratizar, modernizar, fortalecer o 
serviço público 3 governança e gestão de riscosgovernançaead

universidade tecnologica federal do parana
Preparar técnicos e/ou administradores de redes para 
implementar e administrar o Bacula referente ao Active Directory 1 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana Produzir material didático em diferentes suportes 15 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana

Promover competências ligadas a liderança, desenvolvimento e 
gerenciamento de equipes entre ocupantes de cargos de direção 
e funções gratificadas 60 gestão de pessoasliderança ead

gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de 
sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana

Propiciar conhecimento aos servidores quanto à legislação 
vigente, envolvendo direta ou indiretamente sua atuação 
profissional 50 gestão de pessoaslegislação de gpead

universidade tecnologica federal do parana
Propiciar conhecimentos a respeito de sistemas de avaliação de 
desempenho e ferramentas de mensuração de produtividade 20 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana

Propiciar domínio de técnicas e procedimentos de edição de 
imagens e/ou audiovisual para o desenvolvimento de produtos 
de divulgação institucional 25 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento



universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar ampliação e atualização dos conhecimentos e 
habilidades dos servidores a área de orçamento público e 
finanças 100 orçamento e finançasorçamento 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 tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimento sobre governança de 
TI e gerenciamento de serviços de TI 2 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre 
economia e economia política 90 gestão de políticas públicaseconomia ead

macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre 
Métodos de Pesquisa Quantitativa e Qualitativa 90 dados, informação e conhecimentoanálise estatísticaead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Análise de investimentos de projetos públicos 90 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Desenvolvimento econômico 90 gestão de políticas públicaseconomia ead

macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Desenvolvimento Regional 90 políticas públicas setoriaisdesenvolvimento regionalead

para fazer uma exposição, plano museológico: planejamento estratégico 
para museus

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Estudos Organizacionais 90 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Geoprocessamento aplicado ao planejamento 
urbano 90 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Inovação e Tecnologia 90 inovação novas tecnologiasead

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

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Internacionalização da Educação Superior 90 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Métodos de análise em complexidade 
econômica 90 gestão de políticas públicaseconomia ead

macroeconomia, microeconomia, mp 881: liberdade econômica e 
aprovação tácita

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Métodos estatísticos em economia evolucionária 90 dados, informação e conhecimentoanálise estatísticaead

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Política, Planejamento e Administração em 
Saúde 90 políticas públicas setoriaissaúde e vigilância sanitáriaead

introdução à vigilância sanitária, segurança do paciente e qualidade em 
serviços de saúde

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Redação científica em inglês/espanhol 90 básico e comunicaçãoredação científicaead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Tecnologias Alternativas de Gestão 90 inovação novas tecnologiasead

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

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Transferência de Tecnologia 90 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Transparência no setor público 90 governo digital e transparênciagoverno abertoead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema educação e direito ambiental 90 básico e comunicaçãolegislação básica geralead

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre "Análise de 
Dados e Ciência de Dados (Business Inteligence (BI), Big Data, DW, 
Indicadores etc.)" 3 dados, informação e conhecimentociência de dadosead



universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre 
"Transformação Digital, Governo Digital e Transparência 3 governo digital e transparênciagoverno abertoead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Aplicação de 
Sanções, Alterações Contratuais, Penalidades e 
Aditivos/Supressão de Obras de Engenharia 30 auditoria e controlecorreição ead atividade correcional - visão geral

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Elaboração de 
Quantitativos, Planilhas e Orçamentos de Engenharia 5 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Elaboração 
Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência e Projeto Básico 200 logística e compras públicaslicitações e contratosead

curso básico de licitações - enfrentando (e vencendo) tabus, formação de 
pregoeiros, licitações sustentáveis, noções introdutórias de licitação e 
contratos administrativos, prevenção e detecção de cartéis em licitações

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Gestão e 
Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 100 logística e compras públicasfiscalização de contratosead

fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de 
contratos administrativos

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre o 
funcionamento do SIASS em outros Órgãos e suas boas práticas 3 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre o Sistema 
Integrado de Administração de Recursos Humanos - Módulo 
Órgão 20 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre processo de 
ensino-aprendizagem 200 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre Saúde e 
Segurança do Trabalho 30 gestão de pessoasqvt ead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos sobre saúde mental, 
qualidade de vida e autoestima 80 gestão de pessoasqvt ead

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores o acompanhamento de tendências e 
avanços tecnológicos no âmbito da Ciência da Informação 10 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores o acompanhamento de tendências e 
avanços tecnológicos no âmbito da gestão acadêmica 50 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar aos servidores o desenvolvimento de fatores 
psicológicos que possibilitem um aprimoramento na comunicação 
e nas relações interpessoais 30 gestão de pessoasrelacionamento interpessoalead gestão pessoal - base da liderança

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar conhecimentos sobre educação ambiental, a fim de 
buscar embasamento teórico para as ações relacionadas à 
Comissão de Resíduos Sólidos. 10 políticas públicas setoriaisresíduos sólidosead

universidade tecnologica federal do parana

Proporcionar intercâmbio de conhecimento científico na área da 
comunicação, linguagem e alinhar ações de Comunicação entre as 
Universidades Federais 20 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Qualificar servidores para atuar como membros de comissões de 
Processo Administrativo Disciplinar 84 auditoria e controleprocesso administrativo disciplinaread provas no processo administrativo disciplinar

universidade tecnologica federal do parana

Realizar estudos estatísticos como análise de variância, correlação 
e análise de dados para avaliar os resultados do programa de 
auxilio estudantil. 15 docência gestão acadêmicaead

universidade tecnologica federal do parana
Redigir documentos de Projetos de Captação de Recursos, 
Termos de Cooperação, Convênios, Tratados e Parcerias 20 básico e comunicaçãoredação oficialead

universidade tecnologica federal do parana

Sensibilizar e capacitar a comunidade acadêmica para a realização 
do processo de avaliação de desempenho dos servidores da 
UTFPR 3600 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira



universidade tecnologica federal do parana
Sensibilizar e capacitar atores institucionais quanto ao processo 
de avaliação de estágio probatório 300 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

universidade tecnologica federal do parana
Utilizar conceitos, metodologias e ferramentas para gestão 
estratégica das organizações 50 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

universidade tecnologica federal do parana
Utilizar de forma eficiente e eficaz recursos básicos e avançados 
dos softwares de edição de texto e planilhas 30 dados, informação e conhecimentoferramentasead

universidade tecnologica federal do parana
Utilizar ferramentas e técnicas digitais para edição, digitação, 
formatação, planilhas, apresentações, edição de vídeos e imagens 300 dados, informação e conhecimentoaudiovisualead concepção de projetos audiovisuais e fontes de financiamento

universidade tecnologica federal do parana
Utilizar o software Revit para o início do processo de implantação 
do BIM 24 tecnologia da informaçãosoftware ead

universidade tecnologica federal do parana

Viabilizar visitas técnicas para aprendizado, atualização e 
discussão de ações inovadores na área de EA/ EaD / Educação 
híbrida 12 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

universidade tecnologica federal do parana

Ampliar conhecimentos em Estudos e Caracterização de Efluentes 
Industriais e Tratamento de Águas de Abastecimento e 
Residuárias 50 outros sustentabilidadeead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

universidade tecnologica federal do parana

Capacitar docentes em técnicas de desenvolvimento e aplicação 
de indicadores de processo e resultado para avaliação de 
sustentabilidade 2 outros sustentabilidadeead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

universidade tecnologica federal do parana

Possibilitar a difusão e a aplicação de conhecimentos que 
contribuam para a melhoria contínua da gestão sustentável na 
instituição 50 outros sustentabilidadeead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública

universidade tecnologica federal do parana
Proporcionar aos servidores conhecimentos atualizados sobre o 
tema de estudo: Sustentabilidade 90 outros sustentabilidadeead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública



 

 

 

 

 

ANEXO II 



ANEXO II - CATÁLOGO DE CURSOS DA ENAP

ANO 2020

1

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 públicasem 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 previdenciários dos rppsem 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


