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1. Apresentação 

 

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

de capacitação para o IFRS, 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. Em virtude do atraso de algumas equipes de trabalho no Levantamento das 

Necessidades de Capacitação, o Plano Anual de Capacitação não foi elaborado conforme 

período previsto na Resolução. Este documento tem por finalidade apresentar o PAC do IFRS, 

reunindo as ações de capacitação previstas por cada unidade organizacional do IFRS, em 

seus PACs internos.  

Ficam estabelecidas, neste plano, as ações de capacitação para 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 Gestão de Pessoas de sua respectiva unidade organizacional. 

 

  



 

 
 

2. Objetivo geral 

 

Apresentar as ações de capacitação previstas no IFRS, de forma que os servidores 

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 IFRS; 

 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 cronograma para o LNC 2018 foi definido para o período de 10 de abril a 30 de junho, 

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 

é destinado ao planejamento das atividades de capacitação para o ano seguinte, buscando 

entender as demandas e como a capacitação pode auxiliar a solucionar problemas 

identificados em cada unidade do IFRS. 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. 

http://ifrs.edu.br/gestao-de-pessoas/capacitacao/levantamento-das-necessidades-de-capacitacao/


 

 
 

 

5. Orçamento de capacitação previsto para 2018 

 

O orçamento previsto para ações de capacitação no IFRS é de R$ 1.614.664,00 (um 

milhão, seiscentos e quatorze mil, seiscentos e sessenta e quatro reais), distribuídos conforme 

tabela abaixo. Este valor inclui recursos específicos de algumas Pró-Reitorias para utilizar em 

ações de capacitação consideradas estratégicas.  

A Tabela 3, apresenta a estimativa de orçamento, em janeiro do corrente ano, para cada 

unidade organizacional do IFRS, cabendo a estas 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 ano. 

 

Tabela 1. Orçamento para a ação 4572 (Capacitação) no IFRS, conforme alocação do recurso. 

Unidade 
Orçamento de 

capacitação (ação 4572) 
(R$) 

CAMPUS ALVORADA 13.000,00 

CAMPUS BENTO GONÇALVES 103.000,00 

CAMPUS CANOAS 10.000,00 

CAMPUS CAXIAS DO SUL 84.000,00 

CAMPUS ERECHIM 54.000,00 

CAMPUS FARROUPILHA 90.500,00 

CAMPUS FELIZ 87.483,00 

CAMPUS IBIRUBÁ 79.200,00 

CAMPUS OSÓRIO 89.200,00 

CAMPUS PORTO ALEGRE 109.965,00 

REITORIA (COORD. CAPACITAÇÃO) 317.050,00 

    + ENSINO 60.000,00 

    + EXTENSÃO 68.000,00 

CAMPUS RESTINGA 29.800,00 

CAMPUS RIO GRANDE 65.000,00 

CAMPUS ROLANTE 50.606,00 

CAMPUS SERTÃO 205.000,00 

CAMPUS VACARIA 46.000,00 

CAMPUS VERANOPOLIS 25.860,00 

CAMPUS VIAMÃO 27.000,00 

TOTAL 1.614.664,00 

Fonte: Dados recebidos da Pró-Reitoria de Administração (PROAD). Previsão em 24/01/2018. 

  



 

 
 

6. Plano de Ações para 2018 

 

6.1 Qualificação 

O aumento do nível de escolaridade dos servidores objetiva qualificar os serviços 

prestados à sociedade. Consideramos que o servidor que frequenta cursos de educação 

formal (graduação, especialização, mestrado e doutorado) continua sendo estimulado a criar 

e disseminar novas soluções em sua área de atuação. 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  

 Cada unidade organizacional define eventual recurso orçamentário destinado a esta 

ação. Serão lançados, em 2018, editais de renovação de bolsas (a servidores que já recebiam 

bolsa em 2017) e de concessão de bolsas (a novos interessados). O levantamento é feito em 

período prévio ao edital, e a Tabela 2 apresenta os valores de orçamento já informados pelas 

unidades a serem investidos nesta ação. 

 

Tabela 2. Orçamento destinado às bolsas de estudos aos servidores*. 
 Valor (R$) 

Reitoria R$ 100.000,00 

Alvorada R$ 12.000,00 

Bento Gonçalves R$ 28.904,24 

Caxias do Sul R$ 80.000,00 

Farroupilha R$ 6.000,00 

Feliz R$ 20.774,40 

Ibirubá R$ 39.600,00 

Porto Alegre R$ 12.000,00 

Rio Grande R$ 3.966,48 

Rolante R$ 29.800,60 

Sertão R$ 42.894,00 

Vacaria R$ 17.712,00 

Veranópolis R$ 17.721,82 

Viamão R$ 1.453,50 

* Os demais campi, até a elaboração deste documento, ainda não haviam informado em seu respectivo 
PAC ou à Coordenadoria de Capacitação o montante a ser destinado. 

 

b) Editais de afastamento integral aos servidores da Reitoria 

 Deve ser publicado em cada unidade organizacional, no mínimo uma vez no ano, edital 

classificatório de servidores interessados em afastamento integral para qualificação. O 

afastamento dá-se por análise da solicitação do servidor após edital classificatório. 



 

 
 

c) Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT) 

O IFRS é uma das instituições associadas no Programa de Mestrado Profissional em 

Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), apresentado pelo Conselho Nacional de 

Instituições da Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (CONIF) e coordenado pelo 

Instituto Federal do Espírito Santo (IFES). Nesta posição, é um dos polos de oferta do curso 

semipresencial, garantindo também uma reserva de vagas aos servidores internos. Haverá 

nova seleção em 2018, que serão divulgadas também pela Coordenadoria de Capacitação 

aos servidores do IFRS.  

d) Liberação de Carga Horária aos servidores Técnico-Administrativos em Educação 

A Liberação de Carga Horária aos servidores Técnico-Administrativos em Educação está 

regulamentada pelo artigo 36 do Programa de Capacitação do IFRS (Resolução Consup IFRS 

114/2014) e pela IN IFRS 06/2015. Estas normativas preveem a liberação de até 40% da 

carga horária da jornada de trabalho semanal dos servidores TAE’s para participação em 

ações de qualificação sem necessidade de compensação.  

e) Horário Especial Estudante 

O horário especial estudante está regulamentado pela lei 8.112/90 e pode ser  

concedido  ao servidor estudante (cursos de educação formal), quando comprovada a 

incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do 

cargo, sendo exigida a compensação de horário no órgão de exercício, respeitada a duração 

semanal do trabalho. 

f) Licença Capacitação 

A licença capacitação também poderá ser concedida ao servidor que estiver cursando 

educação formal. O direito a esta licença é adquirido pelo servidor ao completar 5 (cinco) anos 

de efetivo exercício no serviço público federal e que não esteja em período de estágio 

probatório.  

Conforme artigo 58 do Programa de Capacitação do IFRS (Resolução Consup IFRS 

114/2014), poderá ser utilizada para realização de estágio não remunerado, trabalho de 

conclusão de curso da graduação e especialização, escrita da dissertação de mestrado, da 

tese de doutorado e do relatório de pós-doutorado.  

g) Inclusão do Curso de Mestrado ou Doutorado no Plano de Trabalho Docente 

O artigo 25 da Resolução IFRS Consup 82/2011 prevê que o docente que estiver 

regularmente matriculado em curso de pós-graduação stricto sensu poderá considerar essas 

atividades como pesquisa, com o registro no respectivo plano de trabalho, desde que seja 

http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-114.pdf
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-114.pdf
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/In-006-2017-Libera%C3%A7%C3%A3o-Carga-Hor%C3%A1ria-TAE-publica%C3%A7%C3%A3o-no-site.pdf
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-114.pdf
http://ifrs.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Resolu%C3%A7%C3%A3o-114.pdf
http://arquivo.ifrs.edu.br/site/midias/arquivos/2011104135058382resolucao_n%C2%BA_082_regulamento_da_atividade_docente-1.pdf


 

 
 

respeitada a carga horária mínima de sala de aula e de atendimento aos alunos estabelecida 

na referida resolução e que haja aprovação de requerimento junto ao Conselho do Campus. 

 

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.  

 

6.2.1 Ações in company 

Abaixo apresentamos os cursos elencados pelas unidades como previstos para realização 

ao longo de 2018. Destacamos que, na grande maioria dos casos, as vagas serão abertas 

também a servidores de outras unidades. 

a) Reitoria 
 

Tabela 3. Eventos previstos in company conduzidos pela Reitoria 

Tema ou nome do evento Vagas Organizador Modalidade 
Previsão 

de 
realização 

3º Workshop Diversidade e Inclusão do IFRS 260 Proex / Proen - - 

2º Encontro de Pesquisadores e Extensionistas do IFRS 260 Proex / Proppi - - 

Procedimentos de Dispensa e Inexigibilidade 12 
Coord. Capacitação 

/ Auditoria 
Presencial 

1º 
semestre 

Apurações disciplinares 30 
Coord. Capacitação 

/ Procuradoria 
Presencial Junho 

Excel 50 
Coord. Capacitação 

/ DPO / DLC / 
PROEX / DGP 

Presencial 
Julho a 

Setembro 

Gestão de Ambientes de Inovação 10 
Coord. Capacitação 

/ Proppi 
Presencial Agosto 

Oficina de Ideação e Inovação 40 
Coord. Capacitação 

/ Proppi 
Presencial Abril/Maio 

Propriedade Intelectual 38 
Coord. Capacitação 

/ Proppi  
Presencial 

1º 
semestre 

3º Workshop Comunicação – Comunicação de Crise 32 
Coord. Capacitação 

/ Comunicação 
Presencial Maio 

Design Gráfico 20 
Coord. Capacitação 

/ Comunicação 
Presencial A definir 

Elaboração de Orçamento para Obras 10 
Coord. Capacitação 

/ DPO 
Presencial 

1º 
semestre 

Elaboração de PPCI 10 
Coord. Capacitação 

/ DPO  
Presencial 

2º 
semestre 



 

 
 

Qualidade de processos 15 
Coord. Capacitação 

/ Proex  
Presencial 

1º 
semestre 

Gestão de Projetos Cooperados 34 
Coord. Capacitação 

/ Gabinete 
Presencial 

1º 
semestre 

Sistema de Concessão de Diárias e Passagens (SCDP) 30 
Coord. Capacitação 
/ Gabinete / PROAD 

Presencial 
1º 

semestre 

Redação oficial com acordo ortográfico 40 
Coord. Capacitação 

/ Gabinete 
Presencial 

2º 
semestre 

Tesouro Gerencial 30 
Coord. Capacitação 

/ PROAD  
Presencial 

1º 
semestre 

Conformidade de Gestão e Contábil 20 
Coord. Capacitação 

/ PROAD  
Presencial 

1º 
semestre 

Cronograma SICON 40 
Coord. Capacitação 

/ PROAD DLC  
Presencial 

1º 
semestre 

Legislação de Micro e Pequenas Empresas 40 
Coord. Capacitação 

/ PROAD DLC  
Presencial 

2º 
semestre 

Governança e Gestão de Riscos na área de aquisições 40 
Coord. Capacitação 

/ PROAD DLC 
Presencial 

2º 
semestre 

PDI 2019-2023 100 
Coord. Capacitação 

/ PRODI  
Presencial Março 

BSC 30 
Coord. Capacitação 

/ PRODI  
Presencial 

1º 
semestre 

Noções de PDI 20 
Coord. Capacitação 

/ PRODI  
A distância* 

1º 
semestre 

Capacitação Rede Revalida, Plataforma Nilo Peçanha e 
Censos 

50 
Coord. Capacitação 

/ PRODI  
Presencial Janeiro 

Programação JAVA 10 
Coord. Capacitação 

/ PRODI DTI 
Presencial 

1º 
semestre 

II Fórum EPT 260 
Coord. Capacitação 

/ PROEN  
Presencial Agosto 

Fórum Assistência Estudantil 30 
Coord. Capacitação 

/ PROEN  
Presencial 

1º 
semestre 

Debate Permanência e Êxito 260 
Coord. Capacitação 

/ PROEN  
Presencial / 

Regionalizada 
1º 

semestre 

Gestão Documental Acadêmica 64 
Coord. Capacitação 

/ PROEN  
Semi-

presencial 
1º 

semestre 

Educação a Distância 55 
Coord. Capacitação 

/ PROEN  
A definir 

2º 
semestre 

II Encontro de Gestores de Pessoas 30 
Coord. Capacitação 

/ DGP  
Presencial 

1º 
semestre 

Treinamento SIASS 30 
Coord. Capacitação 

/ DGP  
Presencial Agosto 

Access – Banco de Dados 30 
Coord. Capacitação 

/ DGP  
Presencial 

2º 
semestre 

* Via Coordenadoria de Educação a Distância do IFRS. 

 

b) Campus Alvorada 

A COA do Campus Alvorada apresentou Relatório do LNC, mas a Coordenadoria de Capacitação 
/ Reitoria não recebeu o Plano Anual de Capacitação do Campus.  

 

c) Campus Bento Gonçalves 

O Relatório do LNC da COA ou o Plano Anual de Capacitação do Campus Bento Gonçalves não 
foram recebidos na Coordenadoria de Capacitação / Reitoria 

 



 

 
 

d) Campus Canoas 

O Plano Anual de Capacitação do Campus Canoas identificou a possibilidade de ofertar o curso na 
área de planilhas eletrônicas (Excel Básico e Intermediário), para 20 participantes, com carga horária 
de 40h, e previsão de realização no segundo semestre de 2018. 
 

e) Campus Caxias do Sul 

Segundo o Plano Anual de Capacitação do Campus, o Núcleo Integrado de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (NIEPE) de Linguística, Letras e Artes pretende, no ano de 2018, seguir com a oferta do 

curso de Inglês que atende comunidade interna e externa do campus. Além disso, os professores da 

área intentam garantir e ampliar a oferta do curso básico de Libras, com o Módulo I e o Módulo II. Além 

da oferta de curso de Redação Técnica. 

f) Campus Erechim 

O Plano Anual de Capacitação do Campus Erechim não apontou possibilidade de ofertar cursos 

na modalidade in company, direcionando os esforços orçamentários e logísticos a outras ações 

(participação em eventos de capacitação de curta duração, afastamento integral, liberação de carga 

horária, licença capacitação e horário especial para estudante). O orçamento foi distribuído por área de 

atuação da unidade. 

g) Campus Farroupilha 

O Relatório da COA já apontou a prioridade de ofertar os seguintes cursos: 

 Treinamento de Google Drive e Office online (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os 

servidores para utilização dos recursos disponíveis no Google Drive e edição e 

gerenciamento de documentos na nuvem.  

 Gestão da Informação e de Documentos (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os servidores 

para realizar a gestão da informação e de documentos. 

 Formação em educação à distância (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os servidores para 

a oferta de cursos à distância. 

 Gestão de Projetos (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os servidores para as etapas de 

concepção e execução de projetos. 

 Redação Técnica e Científica (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os servidores para a 

redação de textos técnicos e/ou científicos. 

 Excel Avançado (20 pessoas). Objetivo: Capacitar os servidores para o uso de gráficos 

dinâmicos, funções, macros e banco de dados. 

h) Campus Feliz 

O relatório do LNC da COA ou o Plano Anual de Capacitação do Campus Feliz não foram recebidos 
na Coordenadoria de Capacitação / Reitoria. 

 

i) Campus Ibirubá 

O Plano Anual de Capacitação do Campus Ibirubá, para 2018, indicou a previsão de curso de 

Libras, para 30 participantes, conduzido pelo NAPNE da unidade organizacional.  

j) Campus Osório 

O relatório do LNC da COA ou o Plano Anual de Capacitação do Campus Osório não foram 
recebidos na Coordenadoria de Capacitação / Reitoria. 

 

k) Campus Porto Alegre 

A COA do Campus Porto Alegre apresentou Relatório do LNC, mas a Coordenadoria de 
Capacitação / Reitoria não recebeu o Plano Anual de Capacitação do Campus.  

 

l) Campus Restinga 

O relatório do LNC da COA ou o Plano Anual de Capacitação do Campus Restinga não foram 
recebidos na Coordenadoria de Capacitação / Reitoria. 



 

 
 

 

m) Campus Rolante 

Como ação prevista para o ano de 2018, o Campus oferecerá uma capacitação em Libras para 

seus servidores, oferecendo vagas aos demais campi. Uma segunda ação será no tema Políticas 

Educacionais e LDB, que abranja o tema Plano de carreira docente e TAE, com carga horária de 20h 

e com data a definir. 

n) Campus Rio Grande 

A COA do Campus Rio Grande apresentou Relatório do LNC, mas a Coordenadoria de 
Capacitação / Reitoria não recebeu o Plano Anual de Capacitação do Campus.  

 

o) Campus Sertão 

A COA do Campus Sertão apresentou Relatório do LNC, mas a Coordenadoria de Capacitação / 
Reitoria não recebeu o Plano Anual de Capacitação do Campus.  

 

p) Campus Vacaria 

A COA do Campus Vacaria apresentou Relatório do LNC, mas a Coordenadoria de Capacitação / 
Reitoria não recebeu o Plano Anual de Capacitação do Campus.  

 

q) Campus Veranópolis 

O Campus Veranópolis indicou em seu PAC 2018 a distribuição de seu orçamento conforme ações 

de aperfeiçoamento listadas abaixo. 

 Controle e Registro Acadêmico de IES 

 Formação de Pregoeiro Administrativo 

 Gestão de Unidades de Informação 

 

r) Campus Viamão 

O relatório do LNC da COA ou o Plano Anual de Capacitação do Campus Viamão não foram 
recebidos na Coordenadoria de Capacitação / Reitoria. 

 

6.2.1 Alguns temas de capacitação gratuitos a distância ofertados pelo 

IFRS ou por outras instituições  

Algumas das demandas apontadas no LNC 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 abaixo alguns cursos. Ao 

longo do ano, a Coordenadoria de Capacitação divulgará, pela lista de e-mails dos servidores 

do IFRS, oportunidades semelhantes. 

 

Tabela 8. Alguns cursos online disponíveis gratuitamente. 
 

Tema Curso/Entidade 

1. Ensino e 

Educação 
Educação online para professores – USP – 30h. Pesquisa em 01/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: 



 

 
 

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=30300147&cod_edicao=17001&num

seqofeedi=1 

Estilos de Aprendizagem – ENAP – 40h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em:  

http://www.enap.gov.br/pt/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=2611 

Dificuldades de Aprendizagem – UEMA – 45h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Didática do Ensino Superior – UFRB – 68h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2  

O Uso de Aplicativos Web na Construção de Materiais Educacionais – IFRS – 20h. Curso 

apresenta conceitos de como construir materiais didáticos digitais utilizando várias opções de 

ferramentas web. Inscrições até 30/06/2018. Mais informações: 

http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Como usar o Laboratório de Informática nas aulas? Ensino Infantil e Fundamental – 

Anos Iniciais – IFRS – 20h. Conheça as possibilidades de utilização de recursos educacionais 

digitais em laboratórios de informática especialmente para turmas de ensino infantil e 

fundamental. Inscrições até 30/06/2018. Mais informações: 

http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Multimeios em Educação – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2 

Psicologia da Educação – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2 

Desenvolvimento Humano e Educação – UEMA – 45h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2 

2. Ações 

Afirmativas 

Declaração Universal dos Direitos Humanos – SERPRO – 2h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-

inclusao/repository/vitrine/guias/guia_dir_hum.html 

Acessibilidade para Web e Documentos Digitais – Instituto Benjamin Constant - 40h. Período de 

inscrições de 28/05/2018 a 26/06/2018. Mais informações: http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-

informacao-curso/38-acessibilidade-web-documentos-digitais-turma-1-2018 

Alfabetização pelo Sistema Braille – Instituto Benjamin Constant - 40h. Período de inscrições de 

28/05/2018 a 26/06/2018. Mais informações: http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-

curso/41-alfabetizacao-sistema-braille-turma-2-2018 

Programas de Informática na Área de Deficiência Visual - Instituto Benjamin Constant - 40h. 

Período de inscrições de 28/05/2018 a 26/06/2018. Mais informações: 

http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/43-informatica-deficiencia-visual-turma-2-

2018 

Acessibilidade e Mobilidade Urbana – Unieducar – 4h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/acessibilidade-e-mobilidade-

urbana-gratuito 

https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=30300147&cod_edicao=17001&numseqofeedi=1
https://uspdigital.usp.br/apolo/apoObterCurso?cod_curso=30300147&cod_edicao=17001&numseqofeedi=1
http://www.enap.gov.br/pt/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=2611
http://www.enap.gov.br/pt/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=2611
http://www.enap.gov.br/pt/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=2611
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2
http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/
http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/
http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2
http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2
http://www.cursosabertos.uema.br/course/index.php?categoryid=2
https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-inclusao/repository/vitrine/guias/guia_dir_hum.html
https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-inclusao/repository/vitrine/guias/guia_dir_hum.html
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/38-acessibilidade-web-documentos-digitais-turma-1-2018
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/38-acessibilidade-web-documentos-digitais-turma-1-2018
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/41-alfabetizacao-sistema-braille-turma-2-2018
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/41-alfabetizacao-sistema-braille-turma-2-2018
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/43-informatica-deficiencia-visual-turma-2-2018
http://cead.ibc.gov.br/cursos/14-informacao-curso/43-informatica-deficiencia-visual-turma-2-2018
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/acessibilidade-e-mobilidade-urbana-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/acessibilidade-e-mobilidade-urbana-gratuito


 

 
 

Desenvolvimento e Aprendizagem de Alunos Surdos – Cognitivo, Afetivo e Social – Unieducar – 

4h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/desenvolvimento-e-aprendizagem-de-alunos-

surdos-cognitivo-afetivo-e-social 

Diversidade Humana, Discriminação e Igualdade de Oportunidades – Unieducar – 4h. Pesquisa 

em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-

gratis/diversidade-humana-discriminacao-e-igualdade-de-oportunidades-gratuito 

Diversidade na Aprendizagem de Pessoas com Necessidades Especiais – Módulo I – Unieducar 

– 4h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-

necessidades-especiais-modulo-i 

Diversidade na Aprendizagem de Pessoas com Necessidades Especiais – Módulo II – Unieducar 

– 4h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-

necessidades-especiais-modulo-ii 

3. Atendimento ao 

Estudante 

Excelência no Atendimento – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 20h – pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

4. Extensão 
Não localizados cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao longo 

do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

5. Saúde 

Promoção à Saúde do Servidor – ENAP – 30h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/web/pt-br/detalhe-

curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle

=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2794 

Análise de Situação de Saúde: Conceitos, interpretação e uso dos indicadores de Saúde – UNA-

SUS – 30h. Período de inscrições de 24/01/2018 a 24/05/2018. Mais informações (fazer login e 

senha): https://www.unasus.gov.br/noticia/una-susufma-lan%C3%A7a-curso-sobre-o-uso-de-

indicadores-de-sa%C3%BAde 

Vigilância em Saúde do Trabalhador e Trabalhadora – UNA-SUS. Pesquisa em 05/02/2018. 

Verificar disponibilidade em: https://moodle2.ufma.unasus.gov.br/#/index/5 

DORT/LER – SERPRO – 1h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-inclusao/repository/vitrine/guias/guia_dort.html 

Suporte Básico de Vida em Cardiologia Adulto – UFRB – 34h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2 

Boas Práticas nos Serviços de Alimentação – SEBRAE – 40h. Pesquisa em 18/01/2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/boas-praticas-nos-servicos-de-

alimentacao,d7e24bbfa8c98510VgnVCM1000004c00210aRCRD 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/desenvolvimento-e-aprendizagem-de-alunos-surdos-cognitivo-afetivo-e-social
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/desenvolvimento-e-aprendizagem-de-alunos-surdos-cognitivo-afetivo-e-social
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-humana-discriminacao-e-igualdade-de-oportunidades-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-humana-discriminacao-e-igualdade-de-oportunidades-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-necessidades-especiais-modulo-i
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-necessidades-especiais-modulo-i
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-necessidades-especiais-modulo-ii
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/diversidade-na-aprendizagem-de-pessoas-com-necessidades-especiais-modulo-ii
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/detalhe-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2794
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/detalhe-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2794
http://www.enap.gov.br/web/pt-br/detalhe-curso?p_p_id=enapvisualizardetalhescurso_WAR_enapinformacoescursosportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_r_p_564233524_idCurso=2794
https://www.unasus.gov.br/noticia/una-susufma-lan%C3%A7a-curso-sobre-o-uso-de-indicadores-de-sa%C3%BAde
https://www.unasus.gov.br/noticia/una-susufma-lan%C3%A7a-curso-sobre-o-uso-de-indicadores-de-sa%C3%BAde
https://moodle2.ufma.unasus.gov.br/#/index/5
https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-inclusao/repository/vitrine/guias/guia_dort.html
http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/boas-praticas-nos-servicos-de-alimentacao,d7e24bbfa8c98510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/ead/boas-praticas-nos-servicos-de-alimentacao,d7e24bbfa8c98510VgnVCM1000004c00210aRCRD


 

 
 

Flavonoides em Alimentos – UFRB – 68h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2 

O Fazer da Saúde Indígena – UNA-SUS – 60h. Pesquisa em 02/02/2018. Mais informações (fazer 

login e senha): https://www.unasus.gov.br/noticia/saude-indigena-e-tema-de-curso-da-una-sus 

6. Licitações 

Logística de Suprimentos – Lei 8.666/93, pregão e registro de preços – Enap – 30h – pesquisa 

em 01/02/2018. Consultar disponibilidade 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=1638 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

7. Inovação 

Tecnologia e Inovação – UEMA – 60h. Pesquisa em 04/02/2018. Mais informações: 

http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Empreendedorismo – UEMA – 60h. Pesquisa em 04/02/2018. Mais informações: 

http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Criatividade e Inovação – ALESC – 40h. Pesquisa em 06/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://ead.escola.alesc.sc.gov.br/ 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

8. Orçamento, 

Financeiro e 

Contabilidade 

Introdução ao Orçamento Público – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 40h – pesquisa em 

18/01/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Orçamento Público: Conceitos Básicos – ENAP – 30h. Pesquisa em 24/01/2018. Consultar 

disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3258 

5 Processos de trabalho mais utilizados em Serviços de Administração em Gestão 

Orçamentária e SIAFI – TCU – 12h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=2 

DW – Tesouro Gerencial – TCU. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=2 

Educação Fiscal: Tributação, Orçamento e Coesão Social – ESAF – 80h. Pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-

abertos/educacao-fiscal-tributacao-orcamento-e-coesao-social 

Orçamento e Coesão Social – ESAF – 40h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-

abertos/orcamento-e-coesao-social 

Estado e Tributação – ESAF – 40h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-

abertos/estado-e-tributacao 

http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2
https://www.unasus.gov.br/noticia/saude-indigena-e-tema-de-curso-da-una-sus
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.cursosabertos.uema.br/
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://ead.escola.alesc.sc.gov.br/
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174
http://www.enap.gov.br/pt/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=3258
http://www.enap.gov.br/pt/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=3258
http://www.enap.gov.br/pt/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=3258
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=2
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=2
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/educacao-fiscal-tributacao-orcamento-e-coesao-social
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/educacao-fiscal-tributacao-orcamento-e-coesao-social
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/orcamento-e-coesao-social
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/orcamento-e-coesao-social
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/estado-e-tributacao
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/estado-e-tributacao


 

 
 

9. Gestão de 

Contratos 

Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – ENAP – 40h. Pesquisa em 01/02/2018. 

Consultar disponibilidade 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=2468 

Gestão de Contratos – ALESC – 40h. Pesquisa em 06/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://ead.escola.alesc.sc.gov.br/ 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

10. Obras e 

Construções 

Não localizados cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao longo 

do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

11. Gestão 

Documental 

Gestão da Informação e Documentação – Conceitos Básicos em Gestão Documental - ENAP – 

20h. Pesquisa em 01/02/2018. Consultar disponibilidade 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 

Sistema Eletrônico de Informações – SEI! USAR – ENAP – 20h. Pesquisa em 01/02/2018. 

Consultar disponibilidade 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=3036 

12. Gestão Pública 

e Planejamento 

Direito Administrativo para Gerentes no Setor Público - Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 

35h – pesquisa em 18/01/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Planejamento Estratégico para Organizações Públicas – ENAP – 40h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3224 

Gestão Estratégica com foco na Administração Pública – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 

40h – pesquisa em 18/01/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Compras Governamentais para Gestores Públicos – Sebrae – 8h. Pesquisa em 24/01/2018. 

http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/compras-governamentais-gestor-

publico,8e42072348e3d510VgnVCM1000004c00210aRCRD 

Gestão Logística – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www.cursosabertos.uema.br 

Planejamento Estratégico – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://www.cursosabertos.uema.br 

Gerenciamento de Projetos – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Políticas Públicas e Indicadores Sociais – ALESC – 40h. Pesquisa em 06/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: http://ead.escola.alesc.sc.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=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://ead.escola.alesc.sc.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=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
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
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174
http://www.enap.gov.br/pt/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=3224
http://www.enap.gov.br/pt/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=3224
http://www.enap.gov.br/pt/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=3224
https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/compras-governamentais-gestor-publico,8e42072348e3d510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/sebraeaz/compras-governamentais-gestor-publico,8e42072348e3d510VgnVCM1000004c00210aRCRD
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://ead.escola.alesc.sc.gov.br/


 

 
 

13. Gestão de 

Pessoas 

Gestão Estratégica de Pessoas e Planos de Carreira – ENAP – 20h. Pesquisa em 18/01/2018. 

Verificar disponibilidade 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=340 

Noções Básicas em Previdência Complementar – ESAF – 25h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: 

http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-

abertos/nocoes-basicas-em-previdencia-complementar 

A previdência Social dos Servidores Públicos: regime próprio e regime de previdência – ENAP – 

30h – pesquisa em 18/01/2018. Verificar disponibilidade 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=2472  

Aposentadoria do Servidor Público – Unieducar. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-

aposentadoria-do-servidor-publico-gratuito 

Gestão com Pessoas – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade em 

http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Recursos Humanos – FGV – 15h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Recursos-Humanos/OCWRHEAD-01slsh2012-

1/OCWRHEAD_00/SEM_TURNO/371 

14. Ferramentas de 

Informática 

HTML – parte 1: Introdução ao desenvolvimento de páginas web – IFRS – 20h. Aprenda a criar 

páginas web do zero. Se você quer aprender tudo, desde o início, esse curso é para você. Aqui 

vamos conhecer como funciona a internet para o desenvolvimento de sites. Também criaremos 

as primeiras páginas. Vamos formatá-las, inserir links, listas, imagens, arquivos de áudio e vídeo. 

Conheça alguns comandos avançados e dicas especiais de compatibilidade e acessibilidade. 

Inscrições até 30/06/2018. Mais informações em: http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Lógica de Programação – parte 1 – IFRS – 20h. Você já pensou em fazer seus próprios 

programas de computador, mas não sabe por onde começar? É aqui mesmo! Veja como dar seus 

primeiros passos na criação de softwares e sistemas! Neste curso, vamos conhecer os primeiros 

conceitos para a programação de computadores através da prática utilizando a ferramenta 

Portugol Studio. Inscrições até 30/06/2018. Mais informações em: 

http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Power Point Básico – Fundação Bradesco – 11h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-

powerpoint-2010-basico?return=/cursos/informatica 

Power Point Avançado – Fundação Bradesco – 7h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-

powerpoint-2010-avancado?return=/cursos/informatica 

Excel Básico – Fundação Bradesco – 11h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-

basico?return=/cursos/informatica 

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.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/nocoes-basicas-em-previdencia-complementar
http://www.esaf.fazenda.gov.br/assuntos/cursoseventos/educacao-a-distancia/cursos-abertos/nocoes-basicas-em-previdencia-complementar
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%20
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%20
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%20
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%20
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-aposentadoria-do-servidor-publico-gratuito
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Recursos-Humanos/OCWRHEAD-01slsh2012-1/OCWRHEAD_00/SEM_TURNO/371
http://www5.fgv.br/fgvonline/Cursos/Gratuitos/Recursos-Humanos/OCWRHEAD-01slsh2012-1/OCWRHEAD_00/SEM_TURNO/371
http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/
http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-powerpoint-2010-basico?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-powerpoint-2010-basico?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-powerpoint-2010-avancado?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-powerpoint-2010-avancado?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-basico?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-basico?return=/cursos/informatica


 

 
 

Excel Intermediário – Fundação Bradesco – 10h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-

intermediario?return=/cursos/informatica 

Excel Avançado – Fundação Bradesco – 20h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-

avancado?return=/cursos/informatica 

Access Básico – Fundação Bradesco – 31h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-2007-

basico?return=/cursos/informatica 

Access Avançado – Fundação Bradesco – 41h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-

2007-avancado?return=/cursos/informatica 

Sistema de Conferência MConf – UFRGS – 20h. Pesquisa em 04/02/2018. Consultar 

disponibilidade em: https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=15 

Lógica de Programação – UEMA – 60h. Pesquisa em 05/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

http://www.cursosabertos.uema.br/ 

Boas Práticas em Desenvolvimento de Software – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/boas-praticas-em-desenvolimento-de-software/intro 

Desenvolvimento Web PHP – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-web-php/intro 

UX e UI Design – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/ux-e-ui-design/intro 

Desenvolvimento Web com AngularJS – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-web-com-angularjs/intro 

Design de Interfaces com CSS3 – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/css3/intro 

Desenvolvimento de Front-End – IFFarroupilha. Consultar disponibilidade em: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-de-front-end/intro 

15. Ferramentas de 

Gestão 

Avaliação de Impacto de Programas e Políticas Sociais - ENAP – 30h. Pesquisa em 24/01/2018. 

Consultar disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3548 

Gestão Estratégica com uso de BSC – ENAP – 20h – pesquisa em 01/02/2018. Consultar 

disponibilidade 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=2459 

Mapeamento de Processos de Trabalho com BPMN e Bizagi – TCU – 10h. Pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8 

https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-intermediario?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-intermediario?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-avancado?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2010/microsoft-excel-2010-avancado?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-2007-basico?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-2007-basico?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-2007-avancado?return=/cursos/informatica
https://www.ev.org.br/curso/informatica/office-2007/microsoft-access-2007-avancado?return=/cursos/informatica
https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=15
http://www.cursosabertos.uema.br/
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/boas-praticas-em-desenvolimento-de-software/intro
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-web-php/intro
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/ux-e-ui-design/intro
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-web-com-angularjs/intro
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/css3/intro
http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/desenvolvimento-de-front-end/intro
http://www.enap.gov.br/pt/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=3548
http://www.enap.gov.br/pt/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=3548
http://www.enap.gov.br/pt/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=3548
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
https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=8


 

 
 

Ciclo de Gestão do Investimento Público – ENAP – 20h – pesquisa em 01/02/2018. Consultar 

disponibilidade 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=2361 

16. Patrimônio e 

Almoxarifado 

Gestão de Estoques e Logística – Unieducar. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/gestao-de-estoques-e-logistica-gratuito 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

17. Cursos EAD 

Abordagens Pedagógicas Modernas na Educação a Distância – IFRS – 20h. O curso apresenta e 

discute abordagens pedagógicas modernas que podem auxiliar na concepção de cursos EaD. 

Conheça novas possibilidades de organizar suas aulas e lecionar de forma mais ativa a inovadora. 

Inscrições até 30/06/2018. Mais informações: http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Criação de Videoaulas – IFRS – 40h. O curso Criação de Videoaulas apresenta conceitos, 

exemplos e atividades práticas para capacitar o professor na criação, edição e disponibilização 

de videoaulas. Inscrições até 30/06/2018. Mais informações em: 

http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Educação a Distância – IFRS – 25h. O curso oferece conhecimento sobre conceitos, legislações e 

tecnologias relacionados a Educação a Distância. Este curso é fundamental para aqueles que 

estão iniciando os estudos nessa área ou que deseja aprofundar o conhecimento. Inscrições até 

30/06/2018. Mais informações: http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Moodle Básico para Professores – Elaboração de Curso – IFRS – 20h. O curso de Moodle Básico 

para Professores oferece conhecimento sobre desenho e organização de cursos, além das 

ferramentas básicas para iniciar o desenvolvimento de um curso no Moodle. Inscrições até 

30/06/2018. Mais informações: http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Repositórios de Materiais Didáticos Digitais e Direitos de Uso – IFRS – 20h. Conheça, selecione 

e utilize recursos didáticos digitais a partir de repositórios. Também saiba mais sobre o uso 

adequado destes recursos em suas aulas e cursos. Inscrições até 30/06/2018. Mais informações: 

http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Capacitação de Tutores para EAD – ESAF – 40h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar 

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

distancia/capacitacao-de-tutores-para-ead 

Mooc e novas formas de aprendizagem – IFFarroupilha. Mais informações: 

http://mooc.iffarroupilha.edu.br/course/boas-praticas-em-desenvolimento-de-software/intro 

18. Outras Áreas 

Específicas 

 

Microbiologia dos alimentos - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Conceito em Biodiversidade - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Geografia Aplicada - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Recursos Ambientais Aplicados ao Turismo - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 

05/02/2018 

Gestão em Agronegócio - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

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
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Direito Administrativo - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Ética Profissional - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Marketing e Varejo - http://www.cursosabertos.uema.br/  Acesso em 05/02/2018 

Gestão Ambiental e Sustentabilidade - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 

05/02/2018 

Relações Internacionais - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Bioética - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

Negociação - http://www.cursosabertos.uema.br/ - Acesso em 05/02/2018 

19. Comunicação 

na Administração 

Pública 

Comunicação e Linguagem – SERPRO – 2h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade 

em: https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-

inclusao/repository/vitrine/guias/guia_com_ling.html 

Linguagem Empresarial – SERPRO – 3h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-

inclusao/repository/vitrine/guias/guia_ling_emp.html 

Não localizados outros cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao 

longo do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

20. Línguas e 

Idiomas 

Conhecendo o Novo Acordo Ortográfico – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 20h – Pesquisa 

em 18/01/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Curso Introdução a Libras – Enap – 60h – Pesquisa em 04/11/2016. Consultar disponibilidade 

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=3092 

Libras Básico – TCU – Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=10 

Básico de Espanhol – UNIFASV – 90h. Pesquisa em 06/02/2018. Consultar disponibilidade (fazer 

login e senha): http://www.sead.univasf.edu.br/mooc/# 

Inglês – parte 1 – IFRS – 30h. Identificação e Caracterização Pessoal; Localização no Tempo e no 

Espaço; Meios de Transporte; Família; Rotina e Hábitos – Em Casa. Inscrições até 30/06/2018. 

Mais informações: http://ifrs.edu.br/ensino/ead/cursosead/ 

Língua Inglesa – BrasilmaisTI. Consultar disponibilidade em: 

http://www.brasilmaisti.com.br/index.php/pt-br/cursos-online/dashboard-cursos/45-lingua-

inglesa/preview 

Compreensão Oral em Língua Inglesa – Unieducar. Consultar disponibilidade em: 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/compreensao-oral-em-lingua-inglesa-gratuito 

21. Gestão em 

Bibliotecas 

Não localizados cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao longo 

do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 
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22. Processos 

Administrativos 

Disciplinares - 

PADs 

Estudos de Caso no Processo Administrativo Disciplinar (PAD) – ENAP – 30h. Pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3203 

Provas no Processo Administrativo Disciplinar – ENAP – 20h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3197 

Agentes Públicos e a Teoria Geral do Processo Administrativo Disciplinar – Unieducar. Pesquisa 

em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-

gratis/agentes-publicos-e-a-teoria-geral-do-processo-administrativo-disciplinar 

Atualização Jurídica – Administrativo – Regime Disciplinar do Servidor – Unieducar. Pesquisa 

em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: https://unieducar.org.br/catalogo/curso-

gratis/atualizacao-juridica-administrativo-regime-disciplinar-do-servidor-gratuito 

23. Relações 

Humanas e 

Desenvolvimento 

de Equipes 

Resolução de conflitos aplicada ao contexto da Ouvidoria – ENAP – 20h. Pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: http://www.enap.gov.br/pt/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=3195 

Desenvolvimento de Equipes – Instituto Legislativo Brasileiro (ILB) – 10h – pesquisa em 

18/01/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://saberes.senado.leg.br/course/index.php?categoryid=174 

Aperfeiçoamento em Desenvolvimento de Equipes – TCU – Pesquisa em 02/02/18. Consultar 

disponibilidade em: https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=10 

Administrando relacionamentos, desenvolvendo a liderança e trabalhando a motivação – 

Unieducar. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/administrando-relacionamentos-desenvolvendo-

a-lideranca-e-trabalhando-a 

Liderança em Cartaz – Como a inteligência emocional afeta o meu trabalho? – TCU – Pesquisa 

em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=10 

Liderança em Cartaz – Superar limites e conquistar o impossível – TCU – Pesquisa em 

02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=10 

Liderança em cartaz – Inteligência competitiva: A inovação no jogo estratégico – TCU – 

Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://contas.tcu.gov.br/ead/course/index.php?categoryid=10 

24. Audiovisual 

Avaliação de Usabilidade – UFRGS - Público do curso: designer visual, designer de produto, 

analistas de sistemas, programador. https://lumina.ufrgs.br/course/view.php?id=13 

Ilustração e Design Gráfico para Web – Fundação Bradesco – 25h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-

web/ilustracao-and-design-grafico-para-web?return=/cursos/informatica 
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https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/agentes-publicos-e-a-teoria-geral-do-processo-administrativo-disciplinar
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/agentes-publicos-e-a-teoria-geral-do-processo-administrativo-disciplinar
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-regime-disciplinar-do-servidor-gratuito
https://unieducar.org.br/catalogo/curso-gratis/atualizacao-juridica-administrativo-regime-disciplinar-do-servidor-gratuito
http://www.enap.gov.br/pt/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=3195
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Webdesign – Fundação Bradesco – 35h. Pesquisa em 02/02/2018. Consultar disponibilidade em: 

https://www.ev.org.br/curso/informatica/desenvolvimento-web/web-

design?return=/cursos/informatica 

InDesign para Iniciantes – UFRB. Consultar disponibilidade em: 

http://ava.academico.ufrb.edu.br/course/index.php?categoryid=2 

25. Automação, 

Mecânica e 

Eletrotécnica 

Não localizados cursos específicos no tema. Coordenadoria de Capacitação divulgará, ao longo 

do ano, oportunidades que tenhamos conhecimento. 

26. Servidores, 

Segurança e Redes 

(TI) 

Introdução a Redes de Computadores – Fundação Bradesco – 15h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: https://www.ev.org.br/curso/informatica/infraestrutura-de-

ti/introducao-a-redes-de-computadores?return=/cursos/informatica 

Segurança no Desenvolvimento de Software – SERPRO – 20h. Pesquisa em 02/02/2018. 

Consultar disponibilidade em: https://inclusao.serpro.gov.br/moodledata-

inclusao/repository/vitrine/guias/guia_seg_des_soft.html 

Redes Locais de Computadores – BrasilmaisTI. Consultar disponibilidade em: 

http://www.brasilmaisti.com.br/index.php/pt-br/cursos-online/dashboard-cursos/37-redes-

locais-de-computadores/preview 

Redes Remotas de Computadores – BrasilmaisTI. Consultar disponibilidade em: 

http://www.brasilmaisti.com.br/index.php/pt-br/cursos-online/dashboard-cursos/38-redes-

remotas-de-computadores/preview 

 
 

6.2.2 Participação isolada em cursos/eventos de capacitação 

 Considerando a diversidade de atribuições em diferentes setores, as unidades destinam, 

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

servidores que necessitarem fazer capacitações específicas considerando o disposto na 

Instrução Normativa nº 08/2017.  

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 2018 das unidades 

organizacionais do IFRS. 

 Plano Anual de Capacitação 2018 das unidades organizacionais do IFRS. 

 Resolução CONSUP IFRS nº 114/2014.  
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