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A presente manifestação técnica tem como objet ivo 

apresentar os resultados das anál ises dos Planos de 

Desenvolvimento de Pessoas 2019-2020. 

Do total  de 181  órgãos e ent idades do SIPEC, 171  

encaminharam seus PDP dentro do prazo 

estabelecido por meio do Portal SIPEC. 

Ao todo, 62.272  necessidades foram preenchidas e 

enviadas, das quais 27.921  foram identi f icadas como 

transversais .  

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

apontadas como transversais no momento do 

preenchimento dos PDP. 

A part i r dessas necessidades transversais, a 

Fundação Escola Nacional de Administração 

Pública (Enap)  pôde compreender melhor quais são 

as necessidades de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento de pessoas da Administração 

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

ofertados pela Enap e demais Escolas de Governo 

passará a ser mais aderente às necessidades 

apresentadas, contr ibuindo para a ot imização do uso 

racional dos recursos públ icos e tornando as ações 

de desenvolvimento mais ef icazes e ef ic ientes. 

  

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

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

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

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

Env iados  
Preench idos  e  
não  env iados  

Não  preench idos  e  
não  env iados  

QUANTIDADE DE 
PDP ENVIADOS 

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

 



 

  
 

  

 

A análise dos PDP foi dividida em 2 fases.  

Na primeira fase, o órgão central  agrupou as necessidades 

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

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

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

essa pr imeira categorização, em vir tude da amplitude das 

categorias, as MACROS  foram categorizadas em sub-temáticas, 

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

consol idação das MACROS e  MICROS  e encaminhadas à Enap.  

A segunda fase consist iu na anál ise pela Enap das 

necessidades já categorizadas na pr imeira fase, buscando 

melhor adequação do port fól io de cursos às necessidades 

apresentadas. 

A expl icação mais detalhada 

da metodologia ut i l izada na 

anál ise dos PDP 2019-2020  

poderá ser encontrada nos 

relatórios disponíveis em: 

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

gestao-de-pessoas/pndp  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DA ANÁLISE 

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

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

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

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

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

um ambiente  de rest r ições de recursos.  

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

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

observações da ap l icação da PNDP como um todo. 

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

ações de desenvo lv imento conforme o que preencheram em seus 

respect ivos PDP. 

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

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

 

CURSOS 
EM OFERTA 
 

São os cursos presencia is ou a d istânc ia que 

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

Enap  e  da Escola Vir tual  de Governo .  

Ressa ltamos que para os cursos a  d istânc ia  não 

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

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

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

páginas t ra taremos com maior  deta lhamento as 

or ientações sobre a inscr ição/cont ra tação desses 

cursos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSOS 
EM DESENVOLVIMENTO 
 

São cursos presencia is  ou a d istânc ia  que estão 

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

por tanto,  a inda não estão d isponíve is  para 

receberem inscr ições/cont ra tações.  Esses 

podem ser  cursos novos ou podem ser  cursos 

que estão passando por  a tua l izações ou 

reformulações.  F iquem atentos ao calendár io.  

 

CURSOS 
NÃO OFERTADOS 
 

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

par te  do catá logo de cursos da Enap .  Esses 

cursos poderão,  futuramente,  ser desenvo lv idos e 

ofertados pe la  Enap ,  sob cont ratação específ ica.  

Nas próximas páginas t raremos or ientações para 

ta is  cont ratações.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

Congressos,  Seminár ios,  Workshops e eventos corre latos,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

na ofer ta  desses cursos.  

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

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

inst i tu ições.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Anexo I  (Necessidades por órgão ou entidade),  

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

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

a tend ida por  um ou mais cursos) .   

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

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

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

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

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

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

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

passos das próximas páginas.  
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DICA 

Se você quiser conhecer mais sobre a metodologia 

uti l izada para analisar os PDP,  basta entrar no site:  

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

acessar os relatórios de análise dos PDP 2019-2020. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

do programa Enap em Rede.  

PASSO A PASSO   
Como proceder conforme os status dos 
cursos  

1. Se a necessidade foi atendida com cursos “em 

oferta”:  

E se o conteúdo programático (disponível  no Portal  Enap) 

dos cursos ofertados atender às necessidades do seu 

órgão ou entidade, ver i f ique então se a modalidade 

ofertada é  EAD (a  distância) ou presencial .  

 

Se EAD (a distância) 

 

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

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

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

inscrever  no  curso desejado.    

 

Se PRESENCIAL 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

mensagens de indefer imento .  

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

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

exclusiva  para  a Enap,  conforme aba ixo :  

 

 

COMO 
CONTRATAR 

Turmas exclusivas são turmas de cursos que 

constam no catá logo da Enap mas que são 

cont ra tadas para capaci tar servidores 

ind icados pe lo  órgão ou ent idade cont ratante .  

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

a  Enap para executar  uma turma exc lus iva 

somente para os servidores da inst i tu ição.  O 

proced imento tem in íc io  com o preench imento 

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

Para preenchê- lo,  acesse o  Porta l  Enap 

(www.gov.br /enap)  na seção “para 

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

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

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

formal ização de Termo de Execução 

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

Enap.  

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

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

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



 

 

 

 

 

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

 

 

2. Se na necessidade não foi relacionado nenhum 

curso:  

Se para a sua necess idade não consta  nenhum curso 

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

poss ib i l idades:  

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

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

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

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

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

e  poderão ser  acompanhadas pe los interessados.  Caso o 

órgão ou ent idade não possa aguardar a conc lusão do 

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

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

ações de desenvo lv imento de pessoas;  

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

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

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

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

ações de desenvo lv imento de pessoas.  Não esqueça de 

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

essas informações!  

 

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÇÕES APRENDIDAS  
Principais inconsistências no preenchimento 

do PDP 2019-2020.  

COMO MELHORAR: 

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

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

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

s is tema:   

 

●  Descr ição de necess idades de formas genér icas sem 

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

conhecimentos na área de atuação/ capaci tação; Ampl iar 

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

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

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

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

aná l ise do órgão cent ra l .  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para os próximos anos,  é  importante que os órgãos e  

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

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

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

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

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

 

 

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

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

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

gerenc iamento de dados e informações acerca do acervo 

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

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

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

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

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

● Descr ição de vár ias necess idades com áreas de 

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

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

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

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

preench imento de uma necess idade de desenvo lv imento por 

campo. 

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

por servidor.  As necess idades devem ser  encaminhadas de 

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

servidores que deverá se desenvo lver  naquela  necessidade. 

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

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

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

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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Enap e pe las Escolas de Governo.  

 

O QUE O PDP  
2019 - 2020 

já pôde demonstrar? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

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

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

da Enap. 

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

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

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

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

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

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

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

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

desenvo lv imento de pessoas.   

* G r á f i c o  3  –  G r á f i c o  d e  d i s p e r s ã o  d a s  M i c r o s  n ã o  a t e n d i d a s  –  p r o c e s s a m e n t o  E n a p  
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Fiquem atentos aos prazos de envio do PDP 2020-2021 

conforme calendário abaixo: 

15/06 20/08 

Órgãos e 
entidades 

enviam o PDP e 
enviam ao 

Órgão Central 
do SIPEC, via 

sistema. 

 

 Órgão Central 
do SIPEC 

analisa todos 
os PDP, 

consolida as 
ações e envia à 

Enap 

O órgão central segue contando com o empenho de 

todos para que nos próximos anos seja possível, em 

conjunto, aperfeiçoar a Polít ica Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas e assim alcançar resultados 

cada vez mais eficientes e efetivos para toda a 

Administração Pública federal. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10 30/11 

Enap devolve ao 
Órgão Central  
do SIPEC as 

ações que serão 
desenvolvidas 
por ela e pelas 

Escolas de 
Governo.  

 

-  Órgão Central  
do SIPEC envia 

aos órgãos e 
entidades a 

manifestação 
técnica.  

-  Enap publica o 
cronograma de 

cursos. 

 

Brasíl ia, fevereiro de 2020. 



 

 

 

 

 

ANEXO I 



orgao necessidade servidores macro micro Modalidade da demanda cursos

instituto federal de sergipe "Melhorar o atendimento ao público quanto à qualidade e profissionalismo." 2 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe "Melhorar o atendimento ao público quanto à qualidade e profissionalismo." 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe
Adquirir conhecimento da Lei Geral de licitações, suas modalidades tradicionais e 
os tipos de licitação, além dos casos de dispensa e inexigibilidade 4 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Adquirir conhecimento da Lei Geral de licitações, suas modalidades tradicionais e 
os tipos de licitação, além dos casos de dispensa e inexigibilidade 4 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe ADQUIRIR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCOMUNICAÇÃO 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe ADQUIRIR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE EDUCOMUNICAÇÃO 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO 
NO CONTEXTO PROFISSIONAL E ESCOLAR. 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO 
NO CONTEXTO PROFISSIONAL E ESCOLAR. 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicapresencial

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicapresencial

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS À ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO 2 tecnologia da informaçãosoftware ead
instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO 2 tecnologia da informaçãosoftware ead
instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO 2 tecnologia da informaçãosoftware ead
instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE PROGRAMAÇÃO 2 tecnologia da informaçãosoftware ead

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades na consolidação de informações 
provenientes de diferentes planilhas eletrônicas 4 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS OBJETIVANDO APLICÁ-LOS NAS ATIVIDADES DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 5 básico e comunicaçãoidiomas ead

instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 auditoria e controleauditoria ead
instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência
instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas
instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 logística e compras públicaslogística ead
logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, sustentabilidade na 
administração pública



instituto federal de sergipe AMPLIAR HABILIDADES E CONHECIMENTOS INERENTES AO CARGO 1 orçamento e finançasorçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 
federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da economia 
do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias para municípios

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de educação além de 
aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de educação além de 
aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de educação além de 
aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de educação além de 
aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de programação. 2 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor
instituto federal de sergipe Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de programação. 1 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES RELATIVAS A ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES RELATIVAS A ORÇAMENTAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS. 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe

AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS, POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PARA QUALIFICAR O TRABALHO E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS, POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PARA QUALIFICAR O TRABALHO E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS, POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PARA QUALIFICAR O TRABALHO E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS, POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PARA QUALIFICAR O TRABALHO E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS, POSSIBILITAR FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTINUADA PARA QUALIFICAR O TRABALHO E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SERVIÇO. 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe
Ampliar os conhecimentos acerca da redação oficial de acordo com o manual da 
república. 8 básico e comunicaçãoredação oficialead

instituto federal de sergipe
Ampliar os conhecimentos acerca da redação oficial de acordo com o manual da 
república. 3 básico e comunicaçãoredação oficialead

instituto federal de sergipe APERFEIÇOAMENTO 1 básico e comunicaçãoredação oficialead
instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 dados, informação e conhecimentodireito autoralead noções gerais de direitos autorais
instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 dados, informação e conhecimentodireito autoralead noções gerais de direitos autorais

instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 dados, informação e conhecimentogestão da informaçãoead
gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental, sistema 
eletrônico de informações - sei! usar

instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 dados, informação e conhecimentogestão da informaçãoead
gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental, sistema 
eletrônico de informações - sei! usar

instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental
instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento de prática profissional 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe Aperfeiçoamento para a prática profissional 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS POR MEIO DO 
ESTUDO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR PÚBLICO E MELHORAR AS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 4 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS POR MEIO DO 
ESTUDO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR PÚBLICO E MELHORAR AS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 3 orçamento e finançascontabilidadeead principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público

instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS POR MEIO DO 
ESTUDO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR PÚBLICO E MELHORAR AS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 3 orçamento e finançascontabilidadeead principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público



instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS POR MEIO DO 
ESTUDO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL AO SETOR PÚBLICO E MELHORAR AS 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS 3 orçamento e finançasgestão tributáriapresencial

instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS POR MEIO DO 
ESTUDO DE LEGISLAÇÃO APLICÁVEIS AO SETOR PÚBLICO, APERFEIÇOAR O 
PLANEJAMENTO (...). 5 gestão de políticas públicaslegislação públicaead

instituto federal de sergipe APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 2 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público
instituto federal de sergipe APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 2 governo digital e transparênciasistema eletrônico de informações seiead sistema eletrônico de informações - sei! usar

instituto federal de sergipe APRIMORAMENTO PROFISSIONAL 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
APRIMORAR A GESTÃO PATRIMONIAL COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO BEM 
PÚBLICO 2 logística e compras públicasgestão de materiaispresencial gestão de materiais

instituto federal de sergipe
APRIMORAR A GESTÃO PATRIMONIAL COM ÊNFASE NA PRESERVAÇÃO DO BEM 
PÚBLICO 1 logística e compras públicasgestão de materiaispresencial gestão de materiais

instituto federal de sergipe Aprofundar os conhecimentos para melhor desempenho das atividades. 1 docência facilitadoresead formação de facilitadores de aprendizagem, noções básicas para coordenar cursos on-line

instituto federal de sergipe Aprofundar os conhecimentos para melhor desempenho das atividades. 1 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe Aprofundar os conhecimentos para melhor desempenho das atividades. 1 orçamento e finançasorçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 
federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da economia 
do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias para municípios

instituto federal de sergipe
Atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas na área 
de IA e Aprendizado de máquina que visam resolver problemas práticos 2 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe
Atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas na área 
de IA e Aprendizado de máquina que visam resolver problemas práticos 1 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe
Atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas na área 
de IA e Aprendizado de máquina que visam resolver problemas práticos 1 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 gestão de políticas públicascontrole socialead controle social

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11 - APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governo digital e transparênciaacesso à informação laiead

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

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 2 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO E OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 2 gestão estratégicagestão públicapresencial

economia comportamental aplicada às políticas públicas, administração pública e contexto 
institucional contemporâneo

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscoscompliancepresencial compliance anticorrupção em empresas estatais

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscosgestão de riscospresencial gerenciamento de riscos

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscosgovernançapresencial

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscosouvidoria ead

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



instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscosouvidoria ead

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

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governança e gestão de riscosouvidoria ead

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

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11. APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 1 governo digital e transparênciadefesa do usuárioead defesa do usuário e simplificação

instituto federal de sergipe Auxiliar nas demandas voltadas para avaliação 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe Auxiliar nas demandas voltadas para avaliação 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe CAPACITAR O CORPO TÉCNICO NA SOLUÇÃO RED HAT LINUX EMPREGADA NO IFS 4 tecnologia da informaçãosoftware presencial
instituto federal de sergipe Capacitar o corpo técnico na solução Red Hat Linux empregada no IFS 4 tecnologia da informaçãosoftware ead

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTABILIDADE, 
ORÇAMENTO E FINANÇAS 2 orçamento e finançascontabilidadepresencial

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

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES QUE ATUAM NO SETOR DE CONTABILIDADE, 
ORÇAMENTO E FINANÇAS 2 orçamento e finançascontabilidadepresencial

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

instituto federal de sergipe CRIATIVIDADE E NOVAS TECNOLOGIAS NO SERVIÇO PÚBLICO 9 inovação novas tecnologiasead
ações inovadoras da cgu, criatividade e novas tecnologias no serviço público, melhores práticas de 
administração de serviços na nuvem de governo

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 1 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 1 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 1 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 4 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 1 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
Desenvolver e dar suporte aos aplicativos mobile criados no âmbito do Instituto 
Federal de Sergipe 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS A FIM DE GARANTIR INCLUSÃO DE FORMA 
EFETIVA NO ESPAÇO ESCOLAR 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS A FIM DE GARANTIR INCLUSÃO DE FORMA 
EFETIVA NO ESPAÇO ESCOLAR 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER NOVAS COMPETÊNCIAS A FIM DE GARANTIR INCLUSÃO DE FORMA 
EFETIVA NO ESPAÇO ESCOLAR 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER RECURSOS PRÁTICOS PARA AS INTERVENÇÕES EM GRUPOS COM 
ESTUDANTES 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER RECURSOS PRÁTICOS PARA AS INTERVENÇÕES EM GRUPOS COM 
ESTUDANTES 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER RECURSOS PRÁTICOS PARA AS INTERVENÇÕES EM GRUPOS COM 
ESTUDANTES 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe EXCELÊNCIA NO SERVIÇO EDUCACIONAL 2 docência gestão acadêmicaead
instituto federal de sergipe EXCELÊNCIA NO SERVIÇO EDUCACIONAL 1 docência gestão acadêmicaead
instituto federal de sergipe FORMAÇÃO CONTINUADA DO DOCENTE 1 docência didática e prática de ensinopresencial
instituto federal de sergipe FORMAÇÃO CONTINUADA DO DOCENTE 1 docência didática e prática de ensinopresencial
instituto federal de sergipe FORMAÇÃO CONTINUADA DO DOCENTE 6 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação 12 dados, informação e conhecimentoferramentasead



instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação 12 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação 12 governo digital e transparênciamídias portais e redes sociais governamentaisead

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação 12 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da Informação - 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe GESTÃO DE RISCOS NO SETOR PÚBLICO 9 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público
instituto federal de sergipe GESTÃO PESSOAL - BASE DA LIDERANÇA 9 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência
instituto federal de sergipe INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROCESSOS 9 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos
instituto federal de sergipe INTRODUÇÃO À GESTÃO DE PROJETOS 9 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos
instituto federal de sergipe LEITURA DE E-MAILS NA LÍNGUA INGLESA 4 básico e comunicaçãoidiomas ead
instituto federal de sergipe LEITURA DE E-MAILS NA LÍNGUA INGLESA 4 básico e comunicaçãoidiomas ead
instituto federal de sergipe Melhorar a relação no ambiente institucional. 1 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira
instituto federal de sergipe Melhorar a relação no ambiente institucional. 1 gestão de pessoasqvt ead

instituto federal de sergipe Melhorar o atendimento ao público quanto à qualidade e profissionalismo. 2 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe Melhorar o atendimento ao público quanto à qualidade e profissionalismo. 3 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe Melhorar o atendimento ao público quanto à qualidade e profissionalismo. 2 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead
instituto federal de sergipe MELHORAR O PROFISSIONALISMO 1 básico e comunicaçãoidiomas ead
instituto federal de sergipe Melhorar o profissionalismo 1 básico e comunicaçãoidiomas ead
instituto federal de sergipe MELHORAR O PROFISSIONALISMO 1 básico e comunicaçãooratória ead
instituto federal de sergipe Melhorar o profissionalismo 1 básico e comunicaçãooratória ead
instituto federal de sergipe MELHORIA NA QUALIDADE DO SERVIÇO PÚBLICO 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead



instituto federal de sergipe PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS 9 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas
instituto federal de sergipe POLÍTICAS PÚBLICAS E GOVERNO LOCAL 9 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDOS 40 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras

instituto federal de sergipe
POSSIBILITAR A COMUNICAÇÃO E MELHORAR O ATENDIMENTO AOS ALUNOS 
COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA E SURDOS 40 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras

instituto federal de sergipe TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
 Gerenciamento do negócio a partir do controle dos processos, sempre através de 
uma visão sistêmica da organização. 4 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

instituto federal de sergipe
Abordando os seus principais aspectos, destacando a importância da ética para o 
bom funcionamento da Administração. 4 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe
Abordar conceitos sobre o atendimento educacional especializado na área da 
deficiência intelectual, bem como as contribuições da formação (...) 1 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

instituto federal de sergipe ACESSIBILIDADE 100 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

instituto federal de sergipe
ADEQUAÇÃO FRENTES AS TRANSFORMAÇÕES TECNOLÓGICAS E A CRIAÇÃO DE 
NOVAS FORMAS DE TRABALHO, VISANDO A IMPLEMENTAÇÃO DE NOVOS IDEIAS 1 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe
Adquirir conhecimento para aplicação de conhecimentos, habilidades, 
ferramentas e técnicas às atividades do projeto no serviço público. 4 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos

instituto federal de sergipe Adquirir conhecimento sobre a Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), 2 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

instituto federal de sergipe
ADQUIRIR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS NO SERVIÇO PÚBLICO 12 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe
ADQUIRIR CONHECIMENTOS PARA AUXILIAR NA DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS E 
ESTRATÉGIAS DA ORGANIZAÇÃO 4 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
Adquirir conhecimentos para auxiliar na definição de objetivos e estratégias da 
organização. 4 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
ADQUIRIR NOVOS MÉTODOS E CONHECIMENTOS PARA APLICABILIDADE NA 
ROTINA LABORAL 4 logística e compras públicasgestão de materiaispresencial gestão de materiais

instituto federal de sergipe Agilizar o atendimento das demandas da coordenação do curso 1 docência gestão acadêmicapresencial

instituto federal de sergipe
Agregar conhecimento com atualização de informações do mercado de TI no 
Estado. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe

AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO 
NO CONTEXTO PROFISSIONAL E ESCOLAR E COMPARTILHAR PRÁTICAS E SABERES 
(...) 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe

AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA APERFEIÇOAMENTO DA ATUAÇÃO 
NO CONTEXTO PROFISSIONAL E ESCOLAR E COMPARTILHAR PRÁTICAS E SABERES 
COM COLEGAS (...) 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
AGREGAR CONHECIMENTO NECESSÁRIO PARA ATUAÇÃO NO CONTEXTO 
PROFISSIONAL E ESCOLAR. 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe

AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS: 
FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA COMPOSIÇÃO DO SISTEMA DE 
GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO DE (...) 1 logística e compras públicasgestão de materiaispresencial gestão de materiais

instituto federal de sergipe

AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE COMPRAS PÚBLICAS: VISÃO 
TÉCNICA DA GESTÃO DE COMPRAS PÚBLICAS, DESTACANDO A ESPECIFICAÇÃO DE 
MATERIAIS E (...) 1 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 
ALTERAÇÕES DO OBJETO, PRORROGAÇÃO, REVISÃO, REAJUSTE E REPACTUAÇÃO 1 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe

AMPLIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: 
VISÃO SISTÊMICA DA CONTRATAÇÃO, ATUAÇÃO DE GESTORES E FISCAIS DE 
CONTRATOS (...) 1 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços



instituto federal de sergipe
AMPLIAR AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS NA ÁREA DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 4 logística e compras públicasfiscalização de contratospresencial

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

instituto federal de sergipe
AMPLIAR AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS NA ÁREA DE DOCUMENTAÇÃO E 
ARQUIVO 3 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR AS HABILIDADES E CONHECIMENTOS PARA ELABORAÇÃO DE JOGOS 
DIGITAIS 1 inovação gameficaçãopresencial

instituto federal de sergipe Ampliar conhecimento em gestão 1 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM TECNOLOGIA APLICADA AO 
ENSINO DA MATEMÁTICA 20 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ADMINISTRAÇÃO DE SERVIDORES 
LINUX 2 tecnologia da informaçãosoftware ead

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 20 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE ATIVIDADE 
CORREICIONAL 20 auditoria e controlecorreição ead atividade correcional - visão geral

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE CIDADANIA E DIREITOS 
HUMANOS 20 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadecidadania ead

cidadania e direitos humanos, um por todos e todos por um, uma introdução às migrações 
internacionais no brasil contemporâneo

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE DESENVOLVIMENTO DE 
EQUIPES 20 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE DIREITO 
ADMINISTRATIVO PARA GERENTES DO SETOR PÚBLICO 10 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE DISPENSA E 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PÚBLICA 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO 20 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE EXCELÊNCIA NO 
ATENDIMENTO 20 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE FUNPRESP 5 previdênciafunpresp ead

funpresp - a previdência complementar do servidor público federal, funpresp para rh - a 
previdência complementar do servidor público federal, noções básicas em previdência 
complementar

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE GESTÃO DA 
INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 20 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAL 10 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE 
PESSOAS E PLANOS DE CARREIRA 5 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE INTRODUÇÃO AO 
CONTROLE INTERNO 20 auditoria e controlecontrole ead

contabilização de benefícios, controles institucional e social dos gastos públicos, prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, programa de leniência antitruste do cade

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE LEI DE ACESSO À 
INFORMAÇÃO 20 governo digital e transparênciaacesso à informação laiead

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

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE LICITAÇÃO À 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS 1 orçamento e finançasorçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 
federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da economia 
do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias para municípios

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE OUVIDORIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 20 governança e gestão de riscosouvidoria ead

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



instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE PREGÃO ELETRÔNICO 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades na área de Previdência Social dos Servidores 
Públicos 10 gestão de pessoasaposentadoria e pensõesead

a previdência social dos servidores públicos: regime próprio e regime de previdência, preparação 
para aposentadoria - caminhos

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE SIAPE CADASTRO 10 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha
instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE SIAPE FOLHA 10 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
RELATIVAS À INSTRUMENTAÇÃO DE MEDIÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS 10 gestão de pessoasqvt presencial qualidade de vida no trabalho

instituto federal de sergipe Ampliar conhecimentos e habilidades na correspondência Oficial 3 básico e comunicaçãoredação oficialead
instituto federal de sergipe Ampliar conhecimentos e habilidades na gestão da educação 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades nas normas contábeis aplicadas ao setor 
publico. 1 orçamento e finançascontabilidadeead principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NAS NOVAS FERRAMENTAS 
APLICADAS AO SERVIÇO PÚBLICO. 1 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe Ampliar conhecimentos e habilidades no trabalho com alunos do EJA 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe

AMPLIAR CONHECIMENTOS E HABILIDADES NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, 
PESQUISA DE MERCADO, DEFINIÇÃO DO PREÇO DE REFERÊNCIA, SANÇÕES ÀS 
EMPRESAS INFRAÇÃO 9 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades para aplicação da novas técnicas da 
contabilidade aplicada ao setor público. 2 orçamento e finançascontabilidadepresencial

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

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades para efetuar as regularizações contábeis, 
que são eventos que ocorrem corriqueiramente 2 orçamento e finançascontabilidadepresencial

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

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades para efetuar as retenções tributárias, que 
são eventos que ocorrem corriqueiramente 1 orçamento e finançasgestão tributáriapresencial

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos e habilidades para melhor evidenciação e gestão do 
patrimônio público, evidenciando os valores corretos. 4 logística e compras públicasgestão patrimonialpresencial

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos em licitações, passando a conhecer as soluções mais 
adequadas aos casos concretos envolvendo contratação pública. 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe AMPLIAR CONHECIMENTOS EM LÍNGUAS 5 básico e comunicaçãoidiomas presencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO DE SEGURANÇA DA 
INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A NORMA TÉCNICA ISO/ABNT 1 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

instituto federal de sergipe

AMPLIAR CONHECIMENTOS NA ELABORAÇÃO DE UM PLANO DIRETOR PARA 
GESTÃO DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM BASE NAS NORMAS TÉCNICAS 
NBR 27001 E NBR 27002. 2 governo digital e transparênciaproteção de dadospresencial

instituto federal de sergipe Ampliar conhecimentos na trilha dos modernos frameworks da gestão de TI 1 tecnologia da informaçãogovernança em tipresencial blockchain, lideranças em tecnologia da informação e comunicações

instituto federal de sergipe Ampliar conhecimentos profissionais no uso do Guia PMBOK 1 gestão estratégicagestão de projetospresencial

metodologias ágeis de projetos, planejamento de projetos, dominando a gestão de projetos, 
gerência de projetos: teoria e prática, pensamento ágil em projetos, priorizando e selecionando 
projetos, transformando ideias em projetos

instituto federal de sergipe
Ampliar conhecimentos sobre as obrigações e diretrizes trazidas na Lei n.º 
12.527/11. 1 governo digital e transparênciaacesso à informação laiead

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

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de Ciências da Computação, 
bem como aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de Contratação de bens e 
serviços de TI. 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades na área de Tecnologia da Informação, 
bem como aprimorar o desenvolvimento das atividades laborais. 1 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
AMPLIAR MEUS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA CONSOLIDAÇÃO DE UMA 
COMUNICAÇÃO EFICAZ. 1 básico e comunicaçãoredação oficialead



instituto federal de sergipe
Ampliar meus conhecimentos e habilidades nas normas da eco nômia aplicada no 
setor público e tributação. 1 orçamento e finançasgestão tributáriaead gestão tributária municipal

instituto federal de sergipe
AMPLIAR O CONHECIMENTO DA EQUIPE EM ACERVOS ARQUIVÍSTICOS, 
BIBLIOGRÁFICOS E MUSEOLÓGICOS 4 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe
AMPLIAR O CONHECIMENTO DA EQUIPE EM AVALIAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
FÍSICOS E DIGITAIS, CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO DE DOCUMENTOS 4 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR O CONHECIMENTO DA EQUIPE EM GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS E 
PRESERVAÇÃO 4 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS ACERCA DA APLICAÇÃO DA LGPD EM ENTIDADES 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 2 governo digital e transparênciaproteção de dadospresencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS DAS NORMAS QUE REGEM OS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS TERCEIRIZADOS 1 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS DOS DOCENTES ATRAVÉS DE CURSOS ESPECÍFICOS 
DAS SUAS RESPECTIVAS ÁREAS. INCENTIVAR A PUBLICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO (...). 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES DOS SERVIDORES NAS ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS, DE FORMA A EXERCEREM AS ATRIBUIÇÕES COM MAIOR 
SEGURANÇA. 24 orçamento e finançasgestão tributáriapresencial

instituto federal de sergipe AMPLIAR OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES EM AQUISIÇÕES DE MATERIAIS 1 logística e compras públicasgestão de materiaispresencial gestão de materiais

instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos e habilidades na área de Licitações e Contratos 3 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Ampliar os conhecimentos e habilidades na área de Licitações e Contratos e 
proporcionar informações sobre transparência nas Lictações 4 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Ampliar os conhecimentos e habilidades na elaboração de projetos para a gestão 
do ensino. 1 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NAS ÁREAS DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA E DO DIREITO PÚBLICO 4 gestão de políticas públicaslegislação públicaead

instituto federal de sergipe

AMPLIAR OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NO EXERCÍCIO DA DOCÊNCIA DE 
ENSINO BÁSICO, TÉCNICO E TECNOLÓGICO EM ATENDIMENTO À RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 06/2012 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe AMPLIAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE SCDP 2 logística e compras públicassistemas de logística e comprasead regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp)

instituto federal de sergipe AMPLIAR OS CONHECIMENTOS NO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS QUANTO AO USO DE NOVAS TECNOLOGIAS EM 
SALA DE AULA, VISANDO MELHORIA NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Ampliar os conhecimentos referentes a previdência social dos servidores públicos, 
no que se refere às novas regras relacionadas à PEC 06/2019 15 previdênciarpps presencial

instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos sobre a cidadania. 3 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadecidadania ead
cidadania e direitos humanos, um por todos e todos por um, uma introdução às migrações 
internacionais no brasil contemporâneo

instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos sobre a ética. 3 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público
instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos sobre a língua de sinais. 3 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras
instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos sobre a língua. 3 básico e comunicaçãoidiomas ead
instituto federal de sergipe Ampliar os conhecimentos sobre as técnicas secretariais. 3 dados, informação e conhecimentosecretariadoead
instituto federal de sergipe AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 2 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciapresencial

instituto federal de sergipe
AMPLIAR OS CONHECIMENTOS TÉCNICOS E TEÓRICOS SOBRE O SISTEMA DE 
CONCESSÃO DE DIÁRIAS E PASSAGENS 5 logística e compras públicassistemas de logística e comprasead regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp)

instituto federal de sergipe ANÁLISE DE MINUTAS DE OFÍCIOS, PORTARIAS, ETC. 9 básico e comunicaçãoredação oficialead
instituto federal de sergipe ANÁLISE PROCESSUAL E DOCUMENTAL DE CUNHO NORMATIVO 9 básico e comunicaçãoredação oficialead
instituto federal de sergipe ANÁLISE PROCESSUAL E DOCUMENTAL DE GESTÃO PÚBLICA 9 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe
Aperfeiçoamento/Capacitação no tema Indústria 4.0, para atender as demandas 
técnicas dos laboratórios de Eng. Elétrica 1 inovação novas tecnologiasead

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



instituto federal de sergipe
APERFEIÇOAR A CAPACIDADE DE CLASSIFICAR, INTERPRETAR E ANALISAR OS 
ELEMENTOS COMPONENTES DOS BALANÇOS 4 orçamento e finançascontabilidadeead principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público

instituto federal de sergipe
APERFEIÇOAR A EXECUÇÃO DAS TAREFAS E PROCEDIMENTOS NO SETOR PÚBLICO, 
POR MEIO DO ESTUDO DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 1 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe

APERFEIÇOAR PREGOEIROS, PREPARAR TODOS OS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 
EM CERTAMES LICITATÓRIOS, FAMILIARIZANDO-OS COM AS EXIGÊNCIAS DAS LEIS 
E DA (...) 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 2 gestão estratégicagestão de projetosead introdução à gestão de projetos

instituto federal de sergipe
APLICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS PARA O PLANEJAMENTO E GESTÃO DE 
BIBLIOTECAS ACESSÍVEIS 3 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe
APLICAÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS DE TRABALHO, PARA OTIMIZAÇÃO DOS 
RECURSOS DISPONÍVEIS E SER PARCEIROS DOS PROFISSIONAIS BIBLIOTECÁRIOS 2 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe
APRENDER A OPERAR O SISTEMA DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - 
COMPRASNET E A ANALISAR AS PLANILHAS DE REPACTUAÇÃO DOS PREÇOS 7 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
Aprender de forma consolidada e permanente o Excel para atender as 
necessidades do setor. 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
Aprender os fundamentos da segurança informação com base nas normas 
internacionais ISO/IEC 27001 e 27002 2 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

instituto federal de sergipe
Aprender os fundamentos de Gerenciamento de Serviços de TI com base nas 
normas internacionais ISO/IEC 20000:2018 2 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe

APRENDER OS FUNDAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ASSEGURAR A INCLUSÃO 
ESCOLAR DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E TRANSTORNOS GLOBAIS DO 
DESENVOLVIMENTO 2 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadepessoas com deficiênciaead conselhos dos direitos da pessoa com deficiência

instituto federal de sergipe APRENDIZADO 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe Aprimoramento das atividades relativas ao setor de Comunicação do IFS 1 básico e comunicaçãocerimonial e eventospresencial
instituto federal de sergipe APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS DE ASSISTÊNCIA ADMINISTRATIVA 5 básico e comunicaçãorotinas administrativasead
instituto federal de sergipe APRIMORAMENTO DE TÉCNICAS SECRETARIAIS 4 dados, informação e conhecimentosecretariadoead

instituto federal de sergipe
Aprimoramento técnico: quando o foco é o aprendizado relacionado a um 
instrumento, uma técnica, metodologia, ferramenta, norma, sistema, etc. 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Aprimorar a capacidade de melhorar o gerenciamento e fiscalização de contratos 
administrativos com dedicação exclusiva de mão-de-obra 8 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Aprimorar a capacidade de melhorar o gerenciamento e fiscalização de contratos 
administrativos de dedicação exclusiva de mão-de-obra 3 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe APRIMORAR AS ATIVIDADES DO SETOR 1 básico e comunicaçãocerimonial e eventospresencial

instituto federal de sergipe
Aprimorar conhecimento das normas que regem os contratos administrativos da 
organização. 4 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Aprimorar conhecimento sobre as principais características, tais como: questões 
sobre a diversidade, a diversidade humana nas escolas. 1 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadecidadania ead

cidadania e direitos humanos, um por todos e todos por um, uma introdução às migrações 
internacionais no brasil contemporâneo

instituto federal de sergipe
APRIMORAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE 
SISTEMAS 1 tecnologia da informaçãosoftware ead

instituto federal de sergipe
APRIMORAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS PARA 
FORMAÇÃO DE GESTORES NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
APRIMORAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DE REAJUSTE, REVISÃO E REPACTUAÇÃO 
DE PREÇOS, EM CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
APRIMORAR MINHAS HABILIDADES QUANTO AO PROCESSO DE RECRUTAMENTO E 
SELEÇÃO DE ESTAGIÁRIOS E JOVENS APRENDIZES EM CONSONÂNCIA (...). 1 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira



instituto federal de sergipe
APRIMORAR O CONHECIMENTO DA SITUAÇÃO DOS PROCESSOS DE GESTÃO E 
GOVERNANÇA DE TI DE UMA ORGANIZAÇÃO 2 governança e gestão de riscosgovernança em tipresencial

instituto federal de sergipe Aprimorar o gerenciamento eficiente de processos e pessoas 3 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
APRIMORAR OS CONHECIMENTOS EM GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS 
ADMINISTRATIVO 1 logística e compras públicasfiscalização de contratospresencial

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

instituto federal de sergipe APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DA FOLHA DE PAGAMENTO 5 gestão de pessoasferramentas de gppresencial

instituto federal de sergipe
APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO DA CONTA VINCULADA 
COM BASE NA IN 05/2017 E NA RESOLUÇÃO CNJ 169/2013 1 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

instituto federal de sergipe APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO DE PESSOAS 4 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira

instituto federal de sergipe
APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA 4 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
APRIMORAR OS CONHECIMENTOS NA ÁREA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS EM 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe APRIMORAR OS CONHECIMENTOS PARA A MELHOR TOMADA DE DECISÃO 15 orçamento e finançasorçamento presencial
gestão orçamentária e financeira - visão geral, processo legislativo orçamentário - orçamento 
impositivo, lideranças em orçamento e finanças

instituto federal de sergipe

APRIMORAR VISÃO SISTÊMICA DO FUNCIONAMENTO DE UMA EMPRESA, DO USO 
DE TECNOLOGIA PARA EXTRAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES EMPRESARIAIS 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
APROFUNDAR OS CONHECIMENTOS SOBRE A APLICAÇÃO DE TÉCNICAS DE 
JORNALISMO ADAPTADAS ÀS NECESSIDADES DO SERVIÇO PÚBLICO 1 dados, informação e conhecimentopublicidade e jornalismopresencial

instituto federal de sergipe
Aproximar o desenvolvimento da operação com o objetivo de simplificar 
processos, integrar áreas, alcançar maior qualidade nas entregas e reduzir tempo 3 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
AQUISIÇÃO DE CONHECIMENTOS RELATIVOS AOS CONTROLES INTERNOS, 
ATRELADOS ÀS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS, EM DETRIMENTO DAS LEIS VIGENTES 2 auditoria e controlecontrole ead

contabilização de benefícios, controles institucional e social dos gastos públicos, prevenção à 
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, programa de leniência antitruste do cade

instituto federal de sergipe ART. 30, DO DECRETO-LEI Nº 200/1967 3 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe ARTICULAÇÃO ENTRE ATORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 1 gestão de políticas públicasciclo de gestãoead
ciclo de gestão do investimento público, planejamento governamental, políticas públicas e 
governo local, solução pacífica de conflitos no âmbito da administração pública

instituto federal de sergipe ASSISTIR OS ALUNOS QUE APRESENTAM ALGUMA DEFICIÊNCIA 3 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras presencial língua brasileira de sinais (libras) - básico, língua brasileira de sinais (libras) - intermediário
instituto federal de sergipe ATENDER A RESOLUÇÃO 06/2012 CNE 2 docência gestão acadêmicaead

instituto federal de sergipe
Atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento da Instituição no que 
tange às demandas de gerência da propriedade intelectual produzida (...) 2 dados, informação e conhecimentodireito autoralead noções gerais de direitos autorais

instituto federal de sergipe
Atender às necessidades de pesquisa e desenvolvimento de novas técnicas na área 
de IA e Aprendizado de máquina que visam resolver problemas (...) 1 inovação novas tecnologiasead

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

instituto federal de sergipe ATENDER EXIGÊNCIA DO MEC 21 políticas públicas setoriaiseducação ead
instituto federal de sergipe ATENDER O DECRETO 02/2012 CNE 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AO OE09 - IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO 2 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AO OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO 2 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AO OE11 APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS 
INSTITUCIONAIS 2 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AO OE11 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO 2 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

instituto federal de sergipe
ATENDIMENTO AOS OE09 IFS - FOMENTAR BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA E 
GESTÃO e OE11 APERFEIÇOAR PROCESSOS E PROCEDIMENTOS INSTITUCIONAIS 2 gestão de políticas públicasavaliação de políticas públicasead

análise ex ante de políticas públicas, avaliação de impacto de programas e políticas sociais, 
impactos da mudança do clima para a gestão municipal, políticas públicas e governo local

instituto federal de sergipe ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO ESTUDANTE NA ÁREA PSICOPEDAGÓGICA 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe Atualização de conhecimento sobre mineração de dados 1 dados, informação e conhecimentociência de dadosead
instituto federal de sergipe Atualização sobre temas educacionais 1 docência gestão acadêmicaead



instituto federal de sergipe
ATUALIZAR O CORPO TÉCNICO QUANTO A FRAMEWORK DE GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS ITIL v4 4 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
ATUALIZAR O CORPO TÉCNICO QUANTO A FRAMEWORK DE GERENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS ITIL V4. 4 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
ATUALIZAR O CORPO TÉCNICO QUANTO A TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS 
EMPREGADA REDE DE DADOS DO IFS 4 dados, informação e conhecimentociência de dadospresencial fundamentos da ciência de dados

instituto federal de sergipe
ATUALIZAR O CORPO TÉCNICO QUANTO A TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS 
EMPREGADA REDE DE DADOS DO IFS. 4 dados, informação e conhecimentociência de dadosead

instituto federal de sergipe
ATUALIZAR O CORPO TÉCNICO QUANTO A TECNOLOGIA DE EQUIPAMENTOS 
EMPREGADA REDE SEM FIO DO IFS 4 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redespresencial

instituto federal de sergipe
Atualizar o corpo técnico quanto a tecnologia de equipamentos empregada redes 
sem foi do IFS. 4 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe Auxiliar nas demandas voltadas para ações de permanência e êxito dos alunos 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe AVANÇAR CONHECIMENTOS NA ÁREA DO DIREITO ADMINISTRATIVO 1 gestão de políticas públicaslegislação públicapresencial teoria e prática do direito na administração pública

instituto federal de sergipe
Capacitação de auditores para realização de ação e monitoramento nesta 
temática. 2 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe Capacitação dos membros e secretaria da Comissão de Ética 3 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicapresencial

instituto federal de sergipe

CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE TRABALHAM COM ACERVOS 
BIBLIOGRÁFICOS, COM VISTAS À ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE CONSERVAÇÃO 
DE ACERVOS 3 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe

CAPACITAÇÃO PARA ANÁLISE DAS NECESSIDADES, GESTÃO DA ESTRUTURA E 
UTILIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS FERRAMENTAS DO MERCADO NA ÁREA DE GERÊNCIA 
DE REDES 1 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe
Capacitação para o desenvolvimento do conhecimento sobre novas tecnologias 
que podem aprimorar a comunicação dos resultados da Auditoria 1 auditoria e controleauditoria ead

instituto federal de sergipe Capacitar continuamente 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem
instituto federal de sergipe Capacitar continuamente na área de saúde psíquica 1 gestão de pessoasqvt ead

instituto federal de sergipe
CAPACITAR GESTORES E FISCAIS DE CONTRATOS PARA EVITAR FRAUDES E 
PREJUÍZOS À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 13 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
CAPACITAR O CORPO TÉCNICO SOBRE A NOVA VERSÃO DO PROTOCOLO IP A FIM 
DE ATENDER AS NECESSIDADES DO IFS 4 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redespresencial

instituto federal de sergipe
Capacitar o corpo técnico sobre a nova versão do protocolo IP afim de atender as 
necessidades do IFS. 4 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe
CAPACITAR O SERVIDOR A PROMOVER O ALINHAMENTO DOS PROCESSOS DO 
SETOR À DEMANDA DOS USUÁRIOS, COM FOCO NA MELHORIA CONTÍNUA 1 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

instituto federal de sergipe
CAPACITAR OS SERVIDORES PARA ACESSO AOS SISTEMAS DE TRAMITAÇÃO DE 
PROCESSOS 30 governo digital e transparênciasistema eletrônico de informações seipresencial

instituto federal de sergipe
CAPACITAR OS SERVIDORES QUE ATUAM COM SISTEMAS DE TRAMITAÇÃO DE 
PROCESSOS 1 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES NA ÁREA DE GESTÃO DE RISCOS, CONTROLE DE 
PROCESSOS E GERENCIAMENTO DE PROJETOS NO SERVIÇO PÚBLICO 12 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

instituto federal de sergipe CAPACITAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES 3 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES PARA REALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES DE ACORDO COM A 
LEGISLAÇÃO ATUALIZADA 2 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES QUE ATUAM COM SISTEMAS DE TRAMITAÇÃO DE 
PROCESSOS 1 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe
CAPACITAR SERVIDORES QUE ATUAM NO SCDP, PARA MELHORAR DESEMPENHO 
NAS ATIVIDADES 10 logística e compras públicassistemas de logística e comprasead regras e fundamentos do sistema de concessão de diárias e passagens (scdp)



instituto federal de sergipe
CAPACITAR TÉCNICOS PARA ENTENDER ASPECTOS DE GESTÃO, COMUNICAÇÃO E 
LIDERANÇA 1 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe CAPACITAR TÉCNICOS PARA FAZER USO DA LÍNGUA DE SINAIS 2 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras

instituto federal de sergipe
CAPACITAR TÉCNICOS PARA UM MELHOR DESEMPENHO NO TRABALHO EM 
EQUIPE 1 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe CAPACITAR TÉCNICOS PARA UMA CONDUTA ÉTICA DENTRO DO SERVIÇO PÚBLICO 1 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe
COMPARTILHAR PRÁTICAS E SABERES COM COLEGAS DA MESMA ÁREA DE 
TRABALHO. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, DOMÍNIO DOS 
PRINCÍPIOS DO PROCESSO DE APURAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (...) 2 auditoria e controlecorreição ead atividade correcional - visão geral

instituto federal de sergipe
Compreender a estrutura de gerenciamento de serviços da ITIL 4 e como evoluiu 
para adotar tecnologias modernas e formas de trabalho. 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
Compreender os fundamentos básicos da Governança de TI, com destaque para 
conceitos como planejamento estratégico de TI, medição de desempenho, plano 2 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe Compreender os princípios e regras que disciplinam a Administração Pública 1 gestão de políticas públicaslegislação públicaead
instituto federal de sergipe Condições de utilização dos Sistemas Diversos do governo 3 governo digital e transparênciagoverno abertoead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

instituto federal de sergipe

CONHECER AS PRINCIPAIS SOLUÇÕES DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, 
ELABORAR UM PROJETO DE VIRTUALIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO DE 
SERVIDORES 1 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe
Conhecer conceitos relevantes acerca das normas e leis para desempenho das 
funções 1 gestão estratégicagestão públicaead planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe CONHECER DIFERENTES SISTEMAS DE ENSINO 12 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
CONHECER E COMPREENDER O FUNCIONAMENTO E AS EXIGÊNCIAS DO E-SOCIAL 
PERANTE AS EMPRESAS, PRINCIPALMENTE (...). 1 gestão de pessoasferramentas de gpead introdução ao sistema sigepe - afd, siape cadastro, siape folha

instituto federal de sergipe
CONHECER OS ELEMENTOS ESSENCIAIS DO CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
ANALISAR AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS. (...) 2 logística e compras públicaslicitações e contratosead

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

instituto federal de sergipe
Conhecer os fundamentos da Ouvidoria Pública e aspectos básicos relacionados à 
sua atuação. 1 governança e gestão de riscosouvidoria ead

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

instituto federal de sergipe conhecer os fundamentos do Scrum e práticas ágeis que complementam o Scrum. 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe

CONHECER OS PRINCÍPIOS DA COMUNICAÇÃO SEM FIO, COM OS DIVERSOS TIPOS 
E PADRÕES DE REDES SEM FIO (WI-FI, BLUETOOTH), BEM COMO SUAS 
APLICAÇÕES NO (...) 1 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redespresencial

instituto federal de sergipe Conhecimento da legislação pertinente a dados pessoais. 1 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

instituto federal de sergipe
Constante atualização da execução contábil, orçamentária, financeira e 
patrimonial no SIAFI e saber administrar o tempo. 2 orçamento e finançascontabilidadeead principais aspectos das mudanças da contabilidade aplicada ao setor público

instituto federal de sergipe
Constante atualização das alterações na legislação de tributária, compras 
administrativas e afins 3 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe Constante atualização das alterações na legislação tributária 3 orçamento e finançasgestão tributáriapresencial

instituto federal de sergipe

CONSTRUIR PLANO DE CLASSIFICAÇÃO E TABELA DE TEMPORALIDADE 
FUNDAMENTADOS EM METODOLOGIAS DE TRABALHO SIMPLES E DE FÁCIL 
COMPREENSÃO 2 dados, informação e conhecimentogestão documentalpresencial

instituto federal de sergipe CONTROLE INSTITUCIONAL E SOCIAL DOS GASTOS PÚBLICOS 9 orçamento e finançasorçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 
federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da economia 
do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias para municípios

instituto federal de sergipe CURSO NA ÁREA EDUCAÇÃO COM ENFOQUE NO ENSINO DE EXATAS. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem



instituto federal de sergipe CURSO NA ÁREA EDUCAÇÃO COM O ENFOQUE NO PLANEJAMENTO DO ENSINO 1 docência gestão acadêmicaead
instituto federal de sergipe DEFESA DO USUÁRIO E SIMPLIFICAÇÃO 9 governo digital e transparênciadefesa do usuárioead defesa do usuário e simplificação

instituto federal de sergipe
Desenvolver a capacidade de propor controles de segurança da informação para 
tratar e mitigar os riscos nas organizações 2 governança e gestão de riscosgestão de riscospresencial gerenciamento de riscos

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER HABILIDADES DE COLETAR, ESTRUTURAR E ANALISAR DADOS PARA 
OBTER INFORMAÇÕES PARA O NEGÓCIO 1 dados, informação e conhecimentociência de dadosead

instituto federal de sergipe DESENVOLVER HABILIDADES DE GERENCIAMENTO 50 gestão de pessoasliderança presencial

liderança: desafio do engajamento de equipes, a prática sistêmica do gerente de alto 
desempenho, liderança: reflexão e ação, lideranças em gestão de pessoas, lideranças em logística 
e compras públicas, lideranças em orçamento e finanças, lideranças em tecnologia da informação 
e comunicações, lideranças em transformação de serviços, papel do gerente na gestão do 
desempenho de equipe, programa de desenvolvimento de gerentes operacionais - pdgo

instituto federal de sergipe Desenvolver habilidades de liderança 1 gestão de pessoasliderança ead gestão pessoal - base da liderança, mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER HABILIDADES PARA EXECUTAR UM PROCESSO CORPORATIVO DE 
GOVERNANÇA E GESTÃO DE RISCOS DE TI 2 governança e gestão de riscosgestão de riscospresencial gerenciamento de riscos

instituto federal de sergipe

DESENVOLVER NA INSTITUIÇÃO NOVAS FORMAS DE AVALIAÇÃO E CRIAÇÃO DE 
INDICADORES INDISPENSÁVEIS A CONSTRUÇÃO DE UM RESULTADO MAIS 
EXPRESSIVO PARA O IFS 1 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe Desenvolver novas habilidades para ampliar a comunicação no IFS 3 dados, informação e conhecimentoferramentaspresencial

instituto federal de sergipe

DESENVOLVER PROGRAMAS PARA COMPUTADORES E OUTROS DISPOSITIVOS 
COMPUTACIONAIS COMO, POR EXEMPLO, APARELHOS CELULARES E TABLETS, 
VISANDO (...). 2 tecnologia da informaçãodesenvolvedoread emag desenvolvedor

instituto federal de sergipe
DESENVOLVER RECURSOS PRÁTICOS PARA AS INTERVENÇÕES EM GRUPO COM OS 
ESTUDANTES. 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS E INSTRUMENTOS DE APROXIMAÇÃO DOS 
USUÁRIOS DA BIBLIOTECA 2 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe AVANÇAR NA COMPREENSÃO SOBRE A INOVAÇÃO NO SETOR PÚBLICO. 4 gestão estratégicainovação em gestão públicapresencial

instituto federal de sergipe
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS FUNDAMENTAIS E 
ESTRATÉGICAS DOS SERVIDORES, QUANTO AOS SISTEMAS CONTÁBEIS 15 gestão de pessoasferramentas de gppresencial

instituto federal de sergipe
DESPERTAR NA COMUNIDADE ACADÊMICA PRÁTICAS EMPREENDEDORAS EM SUA 
ÁREA DE FORMAÇÃO 1 docência gestão acadêmicapresencial

instituto federal de sergipe
DESTACAR A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO 4 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS 9 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadedireitos humanosead

cidadania e direitos humanos, direitos humanos: uma declaração universal, educação em direitos 
humanos, gestão de conselhos de direitos humanos, promoção dos direitos da população em 
situação de rua

instituto federal de sergipe ELABORAÇÃO DE OFÍCIOS, PORTARIAS, MEMORANDO, ETC. 9 básico e comunicaçãoredação oficialead

instituto federal de sergipe
ELABORAR PROJETOS DE REDES (FÍSICA E LÓGICA), ANALISAR E VALIDAR PROJETOS 
ELABORADOS POR TERCEIROS, ADMINISTRAR OS ENDEREÇOS DE IP E NOMES (...). 2 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe Elevar padrões éticos no serviço público 1 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe

ENTENDER OS ASPECTOS E PROCESSOS BÁSICOS PARA UMA ADEQUADA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TI PARA ORGANIZAÇÕES PÚBLICAS, COM BASE 
NA IN 01/2019. 2 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe

DESENVOLVER HABILIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESTRATÉGIA DE 
TRANSFORMAÇÃO, ANCORADA EM PRÁTICAS MODERNAS DE GESTÃO E 
TECNOLOGIAS DIGITAIS. 2 gestão estratégicainovação em gestão públicapresencial

instituto federal de sergipe ÉTICA E SERVIÇO PÚBLICO 9 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público

instituto federal de sergipe
EXTRAIR INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS, FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS, DE 
FORMA RÁPIDA E EFICIENTE, A FIM DE DAR SUPORTE À ALTA GESTÃO. 20 orçamento e finançassistemas orçamentáriospresencial o sistema integrado de planejamento - siop - e orçamento e as alterações orçamentárias

instituto federal de sergipe
FORMAR CONHECIMENTO DO CORPO TÉCNICO NA FERRAMENTA DE E-MAIL E 
COLABORAÇÃO UTILIZADA NO IFS 4 dados, informação e conhecimentoferramentaspresencial

instituto federal de sergipe
Formar conhecimento do corpo técnico na ferramenta de e-mail e colaboração 
utilizado no IFS. 4 dados, informação e conhecimentoferramentasead



instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas (...) 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar e capacitar o servidor no uso profissional das tecnologias usadas ou de 
interesse de uso por parte da Coordenadoria de Sistemas da (...) 4 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe
Formar servidor nas tecnologias que a unidade atualmente tem necessidade nesta 
habilidade. É necessário para otimizar o desenvolvimento de projetos 6 tecnologia da informaçãosoftware ead

instituto federal de sergipe Fornecer relatórios gerenciais ao processo decisório da gestão 4 orçamento e finançassistemas orçamentáriospresencial o sistema integrado de planejamento - siop - e orçamento e as alterações orçamentárias

instituto federal de sergipe FUNDAMENTOS DE LOGÍSTICA 3 logística e compras públicaslogística ead
logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, sustentabilidade na 
administração pública

instituto federal de sergipe
GARANTIR QUE OS PROCESSOS DE TI ESTEJAM ALINHADOS COM A ESTRATÉGIA DO 
NEGÓCIO E AGREGUEM VALOR PARA A ORGANIZAÇÃO. 2 gestão estratégicagestão da qualidadeead

instituto federal de sergipe GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS 9 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental
instituto federal de sergipe GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 9 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe GESTÃO DE FROTAS 3 logística e compras públicaslogística ead
logística de suprimentos - lei nº 8.666/93, pregão e registro de preços, sustentabilidade na 
administração pública

instituto federal de sergipe GESTÃO EM INVESTIMENTO PÚBLICO 9 orçamento e finançasorçamento ead

básico em orçamento público, elaboração do plano plurianual 2020-2023, federalismo e 
federalismo fiscal no brasil, gestão orçamentária e financeira, introdução ao estudo da economia 
do setor público, introdução ao orçamento público, lei de diretrizes orçamentárias para municípios

instituto federal de sergipe GESTÃO ESTRATÉGICA DE PESSOAS E PLANOS DE CARREIRA 9 gestão de pessoasgestão estratégica de pessoasead gestão estratégica de pessoas e planos de carreira
instituto federal de sergipe GOVERNO ABERTO 9 governo digital e transparênciagoverno abertoead elaboração de plano de dados abertos, governo aberto

instituto federal de sergipe
HABILITAR PORTADORES DE DIPLOMAS DOS CURSOS DE BACHARELADO PARA 
TRABALHAREM COMO PROFESSORES DAS DISCIPLINAS QUE INTEGRAM A "EPT" 3 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
IDENTIFICAR E MINIMIZAR OS PRINCIPAIS MOTIVOS DE AFASTAMENTO POR 
MOTIVO DE DOENÇA DO SERVIDOR 1 gestão de pessoasqvt presencial qualidade de vida no trabalho

instituto federal de sergipe IMPLEMENTAR A GESTÃO DE RISCOS NAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 15 governança e gestão de riscosgestão de riscospresencial gerenciamento de riscos
instituto federal de sergipe INOVAÇÃO SOCIAL PARA O APERFEIÇOAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 9 gestão de políticas públicasinovação de políticas públicasead inovação social para o aperfeiçoamento de políticas públicas

instituto federal de sergipe
INSTRUÇÃO E CONDUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DESTINADOS A APLICAR 
SANÇÕES ÀS EMPRESAS POR INFRAÇÕES COMETIDAS NO CURSO DAS (...) 2 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe INTRODUÇÃO À LIBRAS 9 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadelibras ead introdução à libras

instituto federal de sergipe
ITIL RCV é uma das qualificações intermediárias da ITIL na trilha Habilidades 
(Capability). Este curso foca no entendimento teórico e prático (...) 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
ITIL SOA é uma das qualificações intermediárias da ITIL na trilha Habilidades 
(Capability). Este curso é indicado para profissionais envolvidos (...) 2 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe
MELHORAR A COMPREENSÃO SOBRE DIREITOS AUTORAIS, VISANDO AUXÍLIO NA 
CONCEPÇÃO E EXECUÇÃO DE FUTUROS PROJETOS DE PESQUISA E EXTENSÃO. 1 dados, informação e conhecimentodireito autoralead noções gerais de direitos autorais

instituto federal de sergipe MELHORAR A EFICIÊNCIA E QUALIDADE NO RELACIONAMENTO ADMINISTRATIVO 30 gestão de pessoasrelacionamento interpessoalead gestão pessoal - base da liderança
instituto federal de sergipe MELHORAR A QUALIDADE DAS AULAS 3 docência didática e prática de ensinopresencial

instituto federal de sergipe MELHORAR A QUALIDADE DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS 15 logística e compras públicasfiscalização de contratospresencial
aplicação de penalidades nos contratos administrativos, fiscalização de obras e serviços de 
engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe
Melhorar a qualidade técnica dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna 
do IFS visando cumprir sua missão assessoramento à alta administração 4 auditoria e controleauditoria ead

instituto federal de sergipe
Melhorar a qualidade técnica dos trabalhos desenvolvidos pela Auditoria Interna 
do IFS visando cumprir sua missão assessoramento à alta administração. 4 auditoria e controleauditoria ead

instituto federal de sergipe MELHORAR AS AÇÕES PARA SOLUCIONAR AS DIVERGÊNCIAS ENTRE EQUIPES 3 gestão de pessoasgestão de conflitosead
instituto federal de sergipe MELHORAR AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS 51 gestão de pessoasrelacionamento interpessoalead gestão pessoal - base da liderança



instituto federal de sergipe
MELHORAR O ACOMPANHAMENTO DOS DISCENTES, OBJETIVANDO DIMINUIR A 
EVASÃO ESCOLAR 11 docência didática e prática de ensinopresencial

instituto federal de sergipe
MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUANTO À INTERVENÇÃO DO SERVIÇO 
SOCIAL 1 gestão de pessoasgestão de conflitosead

instituto federal de sergipe
MELHORAR O ATENDIMENTO AO PÚBLICO QUANTO À QUALIDADE E AO 
PROFISSIONALISMO 1 básico e comunicaçãoatendimento ao públicoead

instituto federal de sergipe MELHORAR O FLUXO DOS PROCESSOS DA UNIDADE 3 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

instituto federal de sergipe MELHORAR OS CONHECIMENTOS RELACIONADOS AO TEMA 2 logística e compras públicaslicitações e contratospresencial

gestão de riscos nas contratações públicas, reajuste, repactuação e planilha de custos, combate a 
desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras 
públicas, contratações públicas sustentáveis, elaboração de termos de referência para contratação 
de bens e serviços

instituto federal de sergipe MELHORAR OS PROCEDIMENTOS E PROCESSOS DE APLICAÇÃO DE PENALIDADES 4 auditoria e controlecorreição ead atividade correcional - visão geral

instituto federal de sergipe
Melhorar os relatórios gerenciais da execução orçamentária elaborados pela 
coordenação através de planilhas inteligentes. 1 dados, informação e conhecimentoferramentasead

instituto federal de sergipe Melhoria das habilidades do servidor relacionadas ao apoio administrativo 1 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe Melhoria das habilidades do servidor relacionadas ao apoio administrativo. 1 básico e comunicaçãorotinas administrativaspresencial

instituto federal de sergipe
MELHORIA DO PLANEJAMENTO E CONTROLE NA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
ORÇAMENTÁRIOS 12 orçamento e finançasorçamento presencial

gestão orçamentária e financeira - visão geral, processo legislativo orçamentário - orçamento 
impositivo, lideranças em orçamento e finanças

instituto federal de sergipe
MELHORIA NA ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DA UNIDADE E DA 
CONFORMIDADE DE REGISTRO DE GESTÃO 4 gestão estratégicaplanejamento estratégicopresencial construção de cenários prospectivos, gestão da estratégia com bsc

instituto federal de sergipe MELHORIA NO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO. 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe
Objetivo se capacitar para aplicar as noções de gestão de riscos no contexto do 
setor público. 4 governança e gestão de riscosgestão de riscosead gestão de riscos no setor público

instituto federal de sergipe
Obter conhecimentos de melhores práticas de aplicação de técnicas avançadas 
para interface de usuário (Front-end) 3 dados, informação e conhecimentogerenciamento de redesead

instituto federal de sergipe

OBTER CONHECIMENTOS NECESSÁRIOS AO CONTROLE, ACOMPANHAMENTO E 
FISCALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NOS 
CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 1 logística e compras públicasfiscalização de contratosead fiscalização de projetos e obras de engenharia, gestão e fiscalização de contratos administrativos

instituto federal de sergipe
Obter uma visão completa da nova versão do COBIT 5, framework de 
gerenciamento e governança de TI, aceito internacionalmente e adotado nas (...) 2 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe OTIMIZAR O FLUXO DE PROCESSOS DO SETOR 1 gestão estratégicagestão de processosead introdução à gestão de processos

instituto federal de sergipe
PLANEJAR, ORGANIZAR, DIRIGIR E MONITORAR O DESENVOLVIMENTO E ALCANCE 
DOS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS COM OS SISTEMAS DE COMPUTAÇÃO. 2 tecnologia da informaçãogovernança em tiead mundo conectado ? manual de sobrevivência

instituto federal de sergipe POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 4 auditoria e controleprocesso administrativopresencial
instituto federal de sergipe Posicionamento Correto nos momentos críticos 4 ética, cidadania, diversidade e acessibilidadeética públicaead ética e serviço público
instituto federal de sergipe PREVENIR E GERIR CONFLITOS DOS EDUCANDOS 1 docência didática e prática de ensinoead formação de facilitadores de aprendizagem

instituto federal de sergipe Proporcionar informações sobre noções básicas de planejamento estratégico 2 gestão estratégicaplanejamento estratégicoead gestão da estratégia com bsc - fundamentos, planejamento estratégico para organizações públicas

instituto federal de sergipe
PROTEGER DETERMINADOS DADOS, COM A INTENÇÃO DE PRESERVAR SEUS 
RESPECTIVOS VALORES PARA A ORGANIZAÇÃO (EMPRESA) OU (...) 2 governo digital e transparênciaproteção de dadosead introdução à lei brasileira de proteção de dados pessoais

instituto federal de sergipe PROVAS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 9 auditoria e controleprocesso administrativo disciplinaread provas no processo administrativo disciplinar

instituto federal de sergipe
QUALIFICAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA BIBLIOTECA, COM VISTAS À EXPANSÃO DE 
SEUS CONHECIMENTOS 3 dados, informação e conhecimentogestão documentalead gestão da informação e documentação - conceitos básicos em gestão documental

instituto federal de sergipe
QUALIFICAR OS AGENTES DE INOVAÇÃO DE BUSCA DE ANTERIORIDADE DE 
PATENTES 12 dados, informação e conhecimentodireito autoralpresencial

instituto federal de sergipe QUALIFICAR OS SERVIDORES EM REDIGIR PATENTES 12 dados, informação e conhecimentodireito autoralpresencial
instituto federal de sergipe RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 11 gestão de pessoasgestão de conflitospresencial

instituto federal de sergipe
TREINAR SERVIDORES PARA USO DE FERRAMENTAS DE EDITOR DE TEXTOS E 
PLANILHAS 40 dados, informação e conhecimentoferramentaspresencial

instituto federal de sergipe

AMPLIAR OS CONHECIMENTOS E HABILIDADES NA ÁREA DE SUSTENTABILIDADE, 
SOB UM ENFOQUE INTERDISCIPLINAR, CONTRIBUINDO COM O ENSINO, PESQUISA 
E (...) 1 outros sustentabilidadepresencial

infraestrutura e sustentabilidade ambiental, licenciamento ambiental federal - módulo básico, 
regulação e meio ambiente, contratações públicas sustentáveis



instituto federal de sergipe AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 1 outros sustentabilidadeead licitações sustentáveis, sustentabilidade na administração pública
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Macro Micro Curso Status Modalidade carga horaria

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

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

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

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

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

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

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

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

Políticas Públicas Setoriais Acessibilidade em museus em oferta ead 20

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

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

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

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

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

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

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

Inovação novas tecnologias ações inovadoras da cgu em oferta ead 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tecnologia da Informação governança em ti blockchain em oferta presencial 40

Docência facilitadores capacitação de tutores para ead em oferta presencial 40

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

Previdência informações previdenciárias censo cadastral previdenciário em oferta ead 30

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

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

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

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

Gestão de Pessoas clima organizacional clima organizacional em oferta presencial 14

Logística e Compras Públicas licitações e contratos combate a desvios e temas polêmicos em contratos para elaboração de projetos e execução de obras públicasem oferta presencial 21

Auditoria e Controle processo administrativo disciplinar comissão par em desenvolvimento ead 21
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Gestão de Políticas Públicas economia competitividade comercial no século xxi em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auditoria e Controle controle contabilização de benefícios em oferta ead 10

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

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

outros sustentabilidade contratações públicas sustentáveis em oferta presencial 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previdência rpps demonstrativo de informações previdenciárias e repasses (dipr) e parcelamento de débitos previdenciários dos rppsem oferta ead 30

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Inovação design design thinking etnográfico design thinking em oferta presencial 21

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

Docência facilitadores didática para facilitadores de aprendizagem em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

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

Gestão Estratégica gestão pública economia comportamental em desenvolvimento presencial 40

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

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

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

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

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

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

Logística e Compras Públicas licitações e contratos elaboração de estudos preliminares na contratação de serviços (in 05/2017) em desenvolvimento ead 40

Gestão Estratégica gestão por resultados elaboração de indicadores de desempenho institucional em oferta presencial 35
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Gestão Estratégica indicadores elaboração de indicadores de desempenho institucional em oferta presencial 35

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

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

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

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

Tecnologia da Informação conteudista emag conteudista em oferta ead 20

Tecnologia da Informação desenvolvedor emag desenvolvedor em oferta ead 30

Inovação design design thinking etnográfico ensaiando futuros em oferta presencial 14

Orçamento e Finanças planejamento financeiro equilíbrio fiscal em oferta ead 40

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

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

Gestão de Políticas Públicas estatística estatística em oferta ead 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Docência facilitadores formação de facilitadores de aprendizagem em oferta ead 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Auditoria e Controle correição gestão de corregedorias em desenvolvimento ead 28

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

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

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

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

Logística e Compras Públicas licitações e contratos gestão de riscos nas contratações públicas em oferta presencial 21

Governança e Gestão de Riscos gestão de riscos gestão de riscos no setor público em oferta ead 20
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Gestão de Pessoas gestão de desempenho gestão do desempenho individual e de equipes em desenvolvimento presencial 21

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outros sustentabilidade infraestrutura e sustentabilidade ambiental em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outros sustentabilidade licitações sustentáveis em oferta ead 28

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

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

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

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

Gestão de Pessoas liderança lideranças em gestão de pessoas em oferta presencial 124

Gestão de Pessoas liderança lideranças em logística e compras públicas em oferta presencial 124



ANEXO II - CATÁLOGO DE CURSOS DA ENAP

ANO 2020

5

Logística e Compras Públicas logística lideranças em logística e compras públicas em oferta presencial 124

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestão de Políticas Públicas economia macroeconometria em oferta presencial 40

Gestão de Políticas Públicas economia macroeconomia em oferta ead 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestão de Políticas Públicas economia microeconometria em oferta presencial 40

Gestão de Políticas Públicas economia microeconomia em oferta ead 20

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

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

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

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

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

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

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

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

Transferências voluntárias MROSC: Planejamento e Transparência em oferta ead 20

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

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

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

Previdência funpresp noções básicas em previdência complementar em oferta ead 25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Orçamento e Finanças orçamento orçamento público em desenvolvimento ead 20

Auditoria e Controle processo administrativo pad estatutário em desenvolvimento ead 20

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestão Estratégica planejamento estratégico planejamento estratégico em desenvolvimento presencial 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gestão de Políticas Públicas economia política macroeconômica em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Previdência rpps pró- gestão rpps em oferta ead 30

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

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

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

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

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

Transferências voluntárias captação de recursos project finance em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outros sustentabilidade regulação e meio ambiente em oferta presencial 40

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

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

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

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

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

outros sustentabilidade rotulagem ambiental tipo i em desenvolvimento ead 21

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

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

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

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

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

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários siafi básico em oferta ead 35

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

Gestão de Pessoas ferramentas de gp siape cadastro em oferta ead 40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

outros sustentabilidade sustentabilidade na administração pública em oferta ead 28

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

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

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

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

Orçamento e Finanças sistemas orçamentários tesouro gerencial em desenvolvimento ead 40

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

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

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

Ética, Cidadania, Diversidade e Acessibilidade cidadania um por todos e todos por um em oferta ead 40

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


