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1. Apresentação 

 

O Plano Anual de Capacitação (PAC) se constitui em um instrumento norteador das 

ações de capacitação para o Campus Ibirubá, fundamentado na busca pela excelência e 

melhoria da qualidade dos serviços prestados à sociedade, com a finalidade de oportunizar 

o desenvolvimento profissional aos servidores de forma eficaz, considerando as 

características e necessidades de cada setor.  

Outrossim, a Resolução nº 114/2014, aprovada pelo Conselho Superior (Consup) do 

IFRS, aprovou o atual Programa de Capacitação e estabeleceu as diretrizes para sua 

elaboração. O referido documento, em especial o contido no Art. 10, dispõe que o PAC deve 

ser elaborado levando em conta as ações ou programas de qualificação ou aperfeiçoamento 

de curta e média duração, planejadas para um determinado exercício em cada unidade 

organizacional.  

A partir desta perspectiva, a coordenação de Gestão de Pessoas em conjunto com as 

Direções de Ensino, Geral e de Administração de Planejamento, vem apresentar este 

documento que tem por finalidade apresentar o PAC do Campus Ibirubá, que prevê 

capacitações para os servidores desta unidade e ações que podem ser consideradas 

estratégicas para servidores. 

Portanto, ficam estabelecidas, neste plano, as ações de capacitação que serão 

desenvolvidas durante o ano de 2018, em consonância com os objetivos estratégicos, as 

metas institucionais do IFRS e as políticas de desenvolvimento de pessoas na 

Administração Pública Federal (APF). Ademais, seguem as diretrizes do Decreto nº 

5.707/2006, que prioriza o desenvolvimento de competências, contribuindo com a melhoria 

da eficiência do serviço público, bem como dos seus servidores, por meio da promoção de 

ações de capacitação e de desenvolvimento pessoal sistemático e continuado, que 

contribuam com os interesses pessoais e das unidades administrativas, otimizando, assim, 

os recursos humanos e orçamentários disponíveis na instituição. 

Este plano não esgota todas as demandas por ações de capacitação, pois aquelas não 

contempladas no rol de cursos e surgidas ao longo do ano podem ser submetidas pelos 

interessados à CGP. 

 

  



 

 
 

2. Objetivo geral 

 

Estruturar as ações de capacitação do Campus Ibirubá a serem ofertadas aos servidores 

de forma que possam desenvolver competências para o trabalho, possibilitando, assim, a 

aquisição e o aperfeiçoamento de competências individuais e profissionais, que agreguem 

valor à instituição e valor social ao indivíduo. 

 

3. Objetivos específicos 

 

 Promover a valorização e o desenvolvimento de competências de gestão dos 

servidores públicos do Campus Ibirubá 

 Elevar os níveis de qualidade e eficiência dos serviços prestados à sociedade; 

 Incentivar os servidores à participação em eventos de capacitação; 

 Proporcionar aos servidores oportunidades de crescimento pessoal e profissional; 

 Permitir aos servidores o desenvolvimento e aquisição de novos conhecimentos, 

habilidades e atitudes; 

 Otimizar recursos evitando gastos e esforços em capacitações desnecessárias; 

 Apoiar de forma institucional ou interinstitucional projetos para a capacitação dos 

servidores; 

 Contribuir para o crescimento profissional e pessoal dos servidores, visando à 

melhoria do clima organizacional e da qualidade dos serviços prestados; 

 Reduzir ou corrigir as deficiências atendendo às necessidades de capacitação dos 

servidores; 

 Incentivar o repasse de conhecimentos adquiridos por servidores em ações com 

participação restrita, para os demais interessados. 

 

  



 

 
 

4. Levantamento das Necessidades de Capacitação (LNC) 2018 

 

O LNC 2017 foi realizado no período de 10 de Abril a 19 de Maio de 2017, conforme 

método descrito no Relatório do Levantamento das Necessidades de Capacitação do IFRS 

para o ano de 2018, com o objetivo de conhecer as necessidades de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento que se fazem importantes para o bom desempenho das atribuições dos 

servidores. Esse diagnóstico será destinado ao planejamento das atividades de capacitação 

que serão oferecidas em 2018, bem como entender as demandas de aperfeiçoamento e 

qualificação formal de cada setor  do Campus Ibirubá.  A descrição das equipes de trabalho, 

bem como as atividades e atribuições individuais estão elencadas nos arquivos de cada 

unidade organizacional e disponíveis no site da DGP. 

Abaixo apresentamos as demandas consideradas pelos servidores e equipes de 

trabalho como essenciais para serem abordadas em ações de capacitação no ano de 2018, 

conforme Dimensão Individual do LNC. Por “Dimensão Individual” entende-se a etapa do 

LNC em que o servidor pode apontar seu interesse de capacitação do ponto de vista 

individual, ou seja, em que ele tem a flexibilidade de indicar o(s) tema(s) que considera mais 

apropriado para sua capacitação.  

 

Gráfico 1. Interesse dos servidores do Campus Ibirubá  nos temas elencados na Dimensão 

Individual do LNC 2018. 

  

 

 

0

5

10

15

20

25

30

N
o

çõ
e

s 
d

e
 G

e
st

ão
…

Li
b

ra
s

P
o

lit
ic

as
…

R
e

d
aç

ão
 O

fi
ci

al

In
gl

ê
s

Es
p

an
h

o
l

P
la

n
ilh

as
 E

le
tr

ô
n

ic
as

P
la

n
o

s 
d

e
 c

ar
re

ir
a

G
e

st
ão

 d
e

 P
e

ss
o

as
 -

…

N
o

çõ
e

s 
d

e
 L

ic
it

aç
ão

…

N
o

çõ
e

s 
d

e
…

Sa
ú

d
e

 n
o

 T
ra

b
al

h
o

R
e

la
çõ

e
s…

N
o

çõ
e

s 
d

e
…

N
o

va
 r

e
gr

a…

P
ar

ti
ci

p
a

çã
o

 e
m

…

C
id

ad
an

ia
 e

 M
e

io
…

G
e

st
ão

 d
o

cu
m

e
n

ta
l…

In
fo

rm
át

ic
a 

av
an

ça
d

a

Ét
ic

a 
e

 s
e

rv
iç

o
 p

ú
b

lic
o

Es
tr

u
tu

ra
 e

…

P
re

vi
d

ên
ci

a 
e

…

G
e

st
ão

 d
e

…

Te
m

át
ic

as
…

G
e

st
ão

 d
e

 P
ro

je
to

s

Dimensão Individual LNC 2018

https://drive.google.com/file/d/0B4edZU1efudnV293YjNFdHV3NWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B4edZU1efudnV293YjNFdHV3NWM/view
http://dgp.ifrs.edu.br/site/conteudo/index/id/358.


 

 
 

 

 

Gráfico 2. Interesse dos setores nos temas  de capacitação apontadas na Dimensão Coletiva do 

LNC 2018.  

 

 

 

Gráfico 3. Interesse  dos setores nos demais  temas elencados na Dimensão Coletiva da LNC 2018. 
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No Gráfico 1, é possível verificar as áreas com maior demanda de capacitação, 

apontadas na Dimensão Coletiva do LNC, para o Campus Ibirubá.  

 Na Gráfico 2 e 3, entende-se como “Dimensão Coletiva” a segunda etapa do LNC, em 

que as equipes de trabalho indicam as demandas de capacitação coletivas e institucionais. 

Nesta fase são apontadas as necessidades específicas de cada equipe de trabalho, 

relativas às suas atividades e atribuições, ou seja, cuja realização seja de interesse 

institucional.  

Tabela 1. Quantidade de interesse, entre os servidores do Campus Ibirubá em ações de 
capacitação por área, apontadas na Dimensão Individual do LNC 2018. 
 

TEMAS Servidores 

Noções de Gestão de Projetos 16 

Libras 15 

Políticas Educacionais e LDB 13 

Redação Oficial 13 

Inglês 22 

Espanhol 14 

Planilhas Eletrônicas 17 

Planos de carreira 5 

Gestão de Pessoas - Lei 8112 6 

Noções de Licitação e 

contratos 3 

Noções de orçamento público 7 

Saúde no Trabalho 3 

Relações Interpessoais 6 

Noções de Planejamento 

Estratégicos 7 

Nova regra Ortográfica 9 

Participação em 
26 



 

 
 

eventos/Congresso 

Cidadania e Meio Ambiente 8 

Gestão documental e arquivo 8 

Informática avançada 8 

Ética e serviço público 6 

Estrutura e objetivos do IFRS 1 

Previdência e aposentadoria 2 

Gestão de Patrimônio e 

material 1 

Temáticas Educacionais - 

Legislação, Pedagógico 3 

Gestão de Projetos 2 

 

5. Plano de Ações para 2018 

O orçamento previsto para o Campus Ibirubá em ações de capacitação para o ano de 

2018, será o valor de R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais), distribuídos 

conforme as demandas de cursos e o presente Plano de Ação.  

A Tabela 2, representa a estimativa de orçamento conforme as rubricas, para a unidade 

– Campus Ibirubá, cabendo a esta a definição da distribuição do orçamento conforme 

melhor atender o interesse institucional. Estes valores foram estimados antes de 

qualquer previsão de contingenciamento, indicando que podem não ser os valores 

reais disponíveis para o exercício de 2018. 

Tabela 2. Orçamento conforme rubricas para a ação 4572 (Capacitação). 

Rubrica 
Orçamento de capacitação 

(ação 4572) (R$) 

33901414 – Diárias 25.000,00 

33903301 – Passagens no país 6.000,00 

33903948 – Serviços de seleção e treinamento 5.000,00 

33909311 – Ressarcimento de mensalidades 39.600,00 

33909314 – Ressarcimento de transporte terrestre – pessoa civil 2.000,00 

33913948 - Serviços de seleção e treinamento 1.600,00 

TOTAL 79.200,00 

* Dados extraídos da proposta orçamentária 2018. Previsão 21/09//2017.  



 

 
 

 

6.1 Qualificação 

Será incentivado o aumento do nível de escolaridade dos servidores, visando a 

qualificação dos serviços prestados à sociedade. Consideramos que o servidor que 

frequenta continuamente cursos de educação formal (graduação, especialização, mestrado 

e doutorado) continua sendo estimulado a criar e disseminar novas soluções em sua área 

de atuação, bem como qualificar o seu trabalho. 

Além disso, tanto à carreira técnica-administrativa quanto à docente podem ser 

concedidas vantagens pecuniárias quando o servidor atingir titulação superior à exigida para 

o ingresso no cargo.  

a) Editais de bolsa de estudos para servidores do Campus Ibirubá 

 O campus Ibirubá já definiu o eventual recurso orçamentário destinado a esta ação. A 

Tabela 3, portanto, apresenta apenas o valor de orçamento a ser aplicado nesta ação. 

 

Tabela 3. Orçamento destinado às bolsas de estudos aos servidores do campus Ibirubá. 

Ação Valor (R$) Fonte dos recursos 

Renovação de bolsas para ressarcimento de mensalidades 
pagas pelo servidor em cursos de educação formal 

R$ - Capacitação 

Concessão de novas bolsas para ressarcimento de 
mensalidades pagas pelo servidor em cursos de educação 
formal 

R$ 39.600,00 Capacitação 

 

b) Editais de afastamento integral aos servidores do Campus Ibirubá. 

 O campus Ibirubá publicará, no mínimo uma vez no ano, o edital classificatório de 

servidores do campus interessados em afastamento integral para qualificação. Atualmente, 

já foi publicado o Edital nº 30/2017 para o ano de 2017. 

6.2 Aperfeiçoamento (ações de capacitação de curta duração) 

O aperfeiçoamento é o processo de aprendizagem baseado em ações de ensino-

aprendizagem não formal, na qual o servidor se atualiza, aprofunda conhecimentos e 

complementa sua formação profissional com o objetivo de tornar-se apto a desenvolver suas 

atividades, tendo em vista as inovações conceituais, metodológicas e técnicas. 

  Além disso, à carreira técnica-administrativa é possível obter progressão funcional a 

partir da realização de cursos de curta duração, compatíveis com o cargo ocupado, o 

ambiente organizacional e a carga horária exigida, respeitado o interstício de 18 meses, nos 

termos da Lei nº 11.091/2005. Segundo a mesma lei, é permitido o somatório de cargas 

horárias de cursos realizados pelo servidor durante a permanência no nível de capacitação 

em que se encontra e da carga horária que excedeu a exigência para a progressão no 



 

 
 

interstício do nível anterior, vedado o aproveitamento de cursos com carga horária inferior a 

20h. 

a) Eventos institucionais próprios de capacitação organizados pelo Campus Ibirubá 

 As ações de aperfeiçoamento previstas para o ano de 2018, organizadas e conduzidas 

pelo NAPNE, estão apresentadas na Tabela 4 .  

Tabela 4. Eventos organizado pelo Campus Ibirubá. 

Tema ou nome do evento Organizador Participantes 
Investimento 
do Campus 

(R$) 

Fonte dos 
recursos 

Libras 
NAPNE 

 
**30 xx 

Reserva própria – 
capacitação (4572) 

Tabela 4. Evento organizados pelo NAPNE com orçamento do Campus Ibirubá (ação 4572). 
**Este número poderá ser modificado de acordo com a demanda e infraestrutura do Campus Ibirubá. 

d) Temas de capacitação indicados no LNC 2018 gratuitos à distância por outras 

instituições 

Baseado no que a LNC 2018 identificou em relação às demandas apontadas, e a partir 

das pesquisas já realizadas pela Coordenadoria de Capacitação da reitoria, são possíveis 

de atendimento via cursos online já existentes em Escolas de Governo e outras entidades. A 

fim de divulgar capacitações a distância, oferecidos gratuitamente, estão relacionados na 

Tabela 5 alguns cursos que poderão ser oferecidos em 2018. Ao longo do ano, a 

Coordenadoria de Capacitação da Reitoria divulgará pela lista de e-mails dos servidores do 

IFRS, oportunidades semelhantes. 

 

Tabela 5. Alguns cursos online disponíveis gratuitamente. 
Tema Curso/Entidade 

Educação 

Tutoria On line em Organizações Públicas – ENAP – 50H – EAD – pesquisa em 
04/09/2017 
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1
957  

Curso Técnicas em Didática para EaD – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 
EaD – 60h – pesquisa em 04/08/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Tecnologias para Educação – IFSC Ead - 60h - 150 vagas divulgadas em 
13/01/2017. Edital em 
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC
_SORTEIO.pdf 

Educação a Distância: tutoria e mediação pedagógica – IFSC Ead - 60h - 200 
vagas divulgadas em 13/01/2017. Edital em 
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC
_SORTEIO.pdf 

Curso Gestão para Educação de Qualidade – FIERGS/SESI – EaD – 40 horas 

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Gestão de Pessoas Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira – Enap – EaD – 20h – 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1957
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1957
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1957
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1957
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

pesquisa em 04/09/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
40 

Gestão: Trabalho em Equipe – IFSC Ead - 40h - 150 vagas divulgadas em 
13/01/2017. Edital em 
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC
_SORTEIO.pdf 

Curso Desenvolvimento de Equipes – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD – 
10h – pesquisa em 04/08/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Previdência e 
Aposentadoria 

A previdência Social dos Servidores Públicos: regime próprio e regime de 
previdência – Enap – EaD – 30h – pesquisa em 04/08/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
472 

Informática 
Avançada 

Cursos disponibilizados pela Fundação Bradesco em EaD: (pesquisa em 
04/03/2017) 

Banco de Dados; Desenvolvimento de Aplicativos 

Disponíveis para consulta em http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx  

Curso Administração de Sistemas Linux – Escola de Inclusão Sociodigital – 
acesso mediante cadastro em:  https://inclusao.serpro.gov.br/index.php? (pesquisa 
em 04/01/2017) 

Introdução à Programação Orientada a Objetos – SERPRO – EAD – divulgado 
em 29/12/2016.  
inclusao.serpro.gov.br 

Curso Segurança no Desenvolvimento de Software - Escola de Inclusão 
Sociodigital – acesso mediante cadastro em:  
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php? (pesquisa em 04/09/2017) 

Planilhas 
Eletrônicas e 

Informática Básica 

Cursos disponibilizados pela Fundação Bradesco em EaD: (pesquisa em 
04/09/2017) 

Internet Explorer;  Introdução a Informática;  

Introdução a Redes de Computadores; Introdução ao e-Learning; Introdução ao 
Pacote Office; Access; Excel; Outlook; PowerPoint; Windows 7 , Server, XP, 2007, 
2010; Segurança da Informação 

Disponíveis para consulta em http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx 

Curso Desvendando a Informática - Escola de Inclusão Sociodigital – EaD – 
acesso mediante cadastro em:  https://inclusao.serpro.gov.br/index.php? (pesquisa 
em 04/09/2016) 

Curso Introdução ao LibreOffice - Escola de Inclusão Sociodigital – EaD - acesso 
mediante cadastro em:  https://inclusao.serpro.gov.br/index.php? (pesquisa em 
25/09/2017) 

Curso LibreOffice Calc - Escola de Inclusão Sociodigital – EaD - acesso mediante 
cadastro em:  https://inclusao.serpro.gov.br/index.php? (pesquisa em 25/09/2017) 

Curso Informática e Inclusão Digital – MS Windows Aprimoramento – 
FIERGS/SESI – EaD – 20horas.  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Curso Informática e Inclusão Digital – Internet Aprimoramento – FIERGS/SESI – 
EaD – 10horas.  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2472
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2472
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2472
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2472
http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php
http://inclusao.serpro.gov.br/
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php
http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php
https://inclusao.serpro.gov.br/index.php
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

Curso Informática e Inclusão Digital – MS Word – FIERGS/SESI – EaD – 
20horas.  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Curso Informática e Inclusão Digital – MS Power Point – FIERGS/SESI – EaD – 
14horas.  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Curso Informática e Inclusão Digital –  MS Excel Básico – FIERGS/SESI – EaD – 
24horas.  

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Noções de 
Orçamento Público 

Orçamento Público – Conceitos Básicos – Enap – EaD – 30h – pesquisa em 
04/09/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
369 

Curso Básico em Orçamento Público – Escola Virtual SOF (Secretaria do 
Orçamento Federal) – EaD – 20h – pesquisa em 25/09/2016 

https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=236 

Introdução ao Orçamento Público – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – Ead – 
40h – pesquisa em 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Orçamento Público - Escola Virtual SOF (Secretaria do Orçamento Federal) 
– EaD – 70h – pesquisa em 04/11/2016 

https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=233 

Conceitos Essenciais para ASP – Ciclo de Gestão do Investimento Público – 
Enap – EaD – 20h – pesquisa em 04/09/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
361 

Curso Orçamento Público Avançado – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD 
– 60h – pesquisa 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Planejamento Governamental e Gestão Orçamentária e Financeira – 
Tribunal de Contas da União (TCU) – EaD – 30h – pesquisa em 04/01/2017 

http://portal.tcu.gov.br/educacao-corporativa/educacao-a-distancia/ 

Convênios 

SICONV – Ordem Bancária de Transferência Voluntária (OBTV) – Concedente 
– Enap – EaD – 10h – pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
431 

SICONV para Convenentes 1 – Visão Geral – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 
04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
764 

SICONV para Convenentes 2 – Proponentes e Usuários – Enap – EaD – 20h – 
pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2369
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2369
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2369
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2369
https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=236
http://saberes.senado.leg.br/
https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=233
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2361
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2361
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2361
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2361
http://saberes.senado.leg.br/
http://portal.tcu.gov.br/educacao-corporativa/educacao-a-distancia/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2431
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2431
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2431
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2431
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2764
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2764
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2764
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2764
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2769


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
769 

SICONV para Convenentes 3 – Proposta e Plano de Trabalho – Enap – EaD – 
20h – pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
770 

SICONV para Convenentes 4 – Execução – Enap – EaD – 30h – pesquisa em 
04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
771 

SICONV para Convenentes 5 – Prestação de Contas – Enap – EaD – 10h – 
pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
772 

Noções de 
Licitações e 
Contratos 

Curso Divulgação de Compras – Enap –EaD – 20h – pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
763 

Curso Formação de Pregoeiros – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
760 

Curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – Nível 
Intermediário – Enap – EaD – 40h – pesquisa em 04/11/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
468 

Legislação Aplicada à Logística de Suprimentos – Lei 8.666/93, pregão e 
registro de preços – Enap – 30h – EaD – pesquisa em 04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1
638 

Modalidades, Tipos e Fases da Licitação – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 
EaD – 40h – pesquisa em 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Licitações e Contratos Administrativos – Instituo Legislativo Brasileiro (ILB) – 
EaD – 60h – pesquisa em 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Gestão Documental, 
Protocolo e Arquivo 

Gestão da Informação e Documentação – Conceitos Básicos em Gestão 
Documental 

 - Enap – EaD – 20h – Pesquisa em 04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2769
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2769
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2769
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2770
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2770
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2770
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2770
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2771
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2771
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2771
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2771
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2772
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2772
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2772
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2772
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2763
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2763
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2763
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2763
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2760
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2760
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2760
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2760
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2468
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2468
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2468
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2468
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1638
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1638
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1638
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1638
http://saberes.senado.leg.br/
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2786
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2786
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2786


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

786 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI! USAR – Enap – EaD – 20h – pesquisa 
em 04/01/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
036 

Introdução ao Assentamento Funcional Digital – AFD – Enap – EaD – 10h – 
pesquisa em 04/01/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
40 

SCDP 

Regras e Fundamentos do SCDP – Enap – EaD – 30h – pesquisa em 04/02/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
101 

Noções de Gestão 
de Projetos e 

Processos 

Curso Introdução a Gestão de Projetos – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 
04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
473 

Curso Gerência de Projetos: Teoria e Prática – Enap – EaD – 40h – pesquisa em 
04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1
847 

Gestão de Projetos 1, 2, 3, 4, 5 (Como trabalhar com projetos?, Como iniciar 
um trabalho com projetos? Como planejar o escopo, prazo e orçamento do 
projeto? Como planejar os demais aspectos do projeto? Como executar, 
monitorar, controlar e encerrar projetos?) – Fundação Bradesco – EaD – 
pesquisa em 04/01/2017 

Consultar disponibilidade em: http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx em 
Gestão e Governança 

Curso Introdução à Gestão de Processos – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 
04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
614 

Introdução à Gerência de Projetos – SERPRO – EAD – divulgado em 29/12/2016 

inclusao.serpro.gov.br 

Curso Análise e Melhoria de Processos – Metodologia Masp – Enap – EaD – 40h 
– pesquisa em 04/09/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
485 

Noções de 
Planejamento 
Estratégico 

Curso Planejamento Estratégico – Escola Virtual SOF (Secretaria de Orçamento 
Federal) – EaD – 40h – pesquisa em 04/08/2017 

https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=235 

Curso Gestão Estratégica com uso de BSC – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2786
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3036
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3036
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3036
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3036
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=340
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3101
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3101
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3101
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3101
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2473
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2473
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2473
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2473
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1847
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1847
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1847
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=1847
http://www.ev.org.br/Cursos/Paginas/Online.aspx
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2614
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2614
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2614
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2614
http://inclusao.serpro.gov.br/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2485
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2485
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2485
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2485
https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=235


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

04/11/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
459 

Gestão Estratégica – Balanced Scorecard (BSC) – Fundação Bradesco – EaD – 
34h – pesquisa em 04/11/2016 

http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-
470b-add0-
1ca8f9acf05c&ID=82&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCur
sos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx 

Curso Gestão Estratégica com foco na Administração Pública – Instituto 
Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD – 40h – pesquisa em 04/11/2016 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Libras 

Curso Introdução a Libras – Enap – 60h – EaD – Pesquisa em 04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
092 

Curso Libras - FIERGS/SESI – EaD –  40 horas 

http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-
distancia-ead 

Redação Oficial 

Curso Redação Oficial – EaD – Esaf  

Consultar disponibilidade em: 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-
distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia 

Curso Comunicação Escrita – Fundação Bradesco – EaD – 91h – pesquisa em 
04/11/2016 

http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-
470b-add0-
1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCu
rsos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCurso
s 

Nova Regra 
Ortográfica 

Curso Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico – Instituto Legislativo Brasileiro 
(ILB) – EaD – 20h – Pesquisa em 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Novo Acordo Ortográfico – Teoria e Prática – Instituto Legislativo 
Brasileiro (ILB) – EaD – 60h – pesquisa em 04/01/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Nova Regra Ortográfica – Esaf – EaD- 20h – pesquisa em 04/01/2017 

Consultar disponibilidade em: 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-
distancia/@@catalogo_eventos 

Curso “De Acordo com o novo Acordo” – Fundação Bradesco – EaD – 10h – 
pesquisa em 04/01/2017 

http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-
470b-add0-
1ca8f9acf05c&ID=49&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCur
sos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx 

Ética e Serviço 
Público 

Curso ética e Serviço Público – Escola Virtual SOF (Secretaria do Orçamento 
Federal) – EaD – 20h – pesquisa em 04/11/2016 

https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=3296 

Curso Atendimento ao Cidadão – Enap – 20h – EaD – pesquisa em 04/01/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2459
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2459
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2459
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2459
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=82&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=82&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=82&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=82&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3092
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3092
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3092
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3092
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.sesirs.org.br/pt-br/educa%C3%A7%C3%A3o/educacao-continuada-a-distancia-ead
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCursos
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCursos
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCursos
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCursos
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=103&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx&RootFolder=%2FCursos%2FLists%2FCursos
http://saberes.senado.leg.br/
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@catalogo_eventos
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@catalogo_eventos
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=49&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=49&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=49&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
http://www.ev.org.br/Cursos/Lists/Cursos/CursosOnline.aspx?List=98e0d3db-98a8-470b-add0-1ca8f9acf05c&ID=49&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Eev%2Eorg%2Ebr%2FCursos%2FPaginas%2FOnline%2Easpx
https://ead.orcamentofederal.gov.br/mod/page/view.php?id=3296
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=420


 

 
 

Tema Curso/Entidade 

curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=4
20 

Curso Ética no Serviço Público – Enap – 20h – EaD – pesquisa em 04/09/2017 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=3
37 

Curso Deveres, Proibições e Responsabilidades do Servidor Público Federal – 

Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD – 60h – pesquisa em 04/11/2016 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Ética e Administração Pública – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD 
– 40h – pesquisa em 04/09/2017 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Excelência no Atendimento – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD – 
20h – pesquisa em 04/11/2016 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Cidadania e Meio 
Ambiente 

Cidadania Fiscal – ESAF – EaD - 20h  

Consultar disponibilidade em: 
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-
distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia 

Curso Controle Social – Enap – 20h – EaD – pesquisa em 04/11/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
797 

Curso Um Por Todos e Todos Por Um – Pela ética e Cidadania – Enap – 40H – 
EaD – Pesquisa em 04/11/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
779 

Curso Lei de Acesso a Informação – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD – 
12h – pesquisa em 04/11/2016 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Responsabilidade Socioambiental – IFSC Ead - 60h - 150 vagas divulgadas em 
13/01/2017. Edital em 
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC
_SORTEIO.pdf 

Ouvidoria na Administração Pública – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – EaD 
– 20h – pesquisa em 04/11/2016 

Consultar disponibilidade em: http://saberes.senado.leg.br/ 

Curso Introdução à Mudança do Clima – Enap – EaD – 20h – pesquisa em 
04/11/2016 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-
curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p
_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2
848 

Fonte:Baseado no  PAC 2017 Reitoria 

http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=420
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=420
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=420
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=337
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=337
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=337
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=337
http://saberes.senado.leg.br/
http://saberes.senado.leg.br/
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/@@consultar_eventos?modalidade=distancia
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2797
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2779
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2779
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2779
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2779
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://www.ifsc.edu.br/arquivos/ingresso/editais/EDITAL_21_2017_1_CURSOS_FIC_SORTEIO.pdf
http://saberes.senado.leg.br/
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2848
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2848
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2848
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/sobre-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2848


 

 
 

e) Participação isolada em cursos/eventos de capacitação – Servidores do Campus 

Ibirubá 

 Considerando a diversidade de atribuições em diferentes setores, o Campus Ibirubá 

destinará recursos para pagamento de taxas de inscrição, diárias e/ou passagens aos 

servidores conforme  necessidade da instituição, e capacitações específicas considerando o 

disposto na Instrução Normativa IFRS nº 01/2017, e havendo recursos disponíveis. 

7. Materiais de Referência 
 

 Lei nº 11.091/2005. 

 Decreto nº 5.707/2006. 

 Decreto nº 5.825/2006. 

 Relatório Levantamento das Necessidades de Capacitação IFRS 2017. 

 Resolução CONSUP IFRS nº 114/2014. 

 PAC 2017-Reitoria  

 

  

 

 

https://drive.google.com/file/d/0B4edZU1efudnQ0dQeDQ5ODV3MTg/view

