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OFÍCIO CIRCULAR Nº 02/2021/DDP/PROGEP/UFES 
 

Vitória, 28 de abril de 2021. 
 
Aos pró-reitores, superintendentes, secretários, diretores e chefes de unidades acadêmicas e 
administrativas da Ufes. 

 

Assunto: Cursos ofertados pela Enap que atendem às necessidades prioritárias da unidade estratégica. 

 

1  Com o objetivo de dar continuidade à execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas 
(PDP) da Ufes para o ano de 2021, enviamos anexa a relação dos cursos da Escola Nacional de 
Administração Pública (Enap) sugeridos para atender às necessidades de desenvolvimento prioritárias de 
sua unidade estratégica. 

2 Essa lista refere-se às necessidades e ações de desenvolvimento prioritárias que foram 
informadas pelas unidades estratégicas na etapa de validação das necessidades de desenvolvimento 
durante a confecção do PDP Ufes no segundo trimestre de 2020. Todas as etapas do processo, assim como 
os documentos validados por cada unidade e o PDP Ufes 2021, podem ser acessadas em: 
https://progep.ufes.br/pdp-2021. 

 3  As necessidades prioritárias que não tem sugestões de cursos da Enap em 2021 e as 
necessidades individuais dos servidores que constam no PDP Ufes 2021 poderão ser atendidas ao longo 
do ano por outros cursos das Escolas de Governo ou pela Progep, conforme orçamento e prioridades.  

4  Informamos os cursos da Enap listados já está sendo ofertada e com matrícula aberta. A 
lista completa de todos os cursos da Enap para 2021 com a situação de cada um deles pode ser acessada 
em: https://progep.ufes.br/conteudo/acoes-de-desenvolvimento-que-fazem-parte-do-catalogo-de-
cursos-da-enap-2021. 

5  Solicitamos, assim, que esses cursos sejam amplamente divulgados entre os servidores 
da unidade, para que as necessidades de desenvolvimento possam ser atendidas. 

6  Também solicitamos, gentilmente, que, após a conclusão de uma ação de capacitação, o 
servidor solicite o registro da sua capacitação (https://progep.ufes.br/manual-servidor/registro-de-
capacitacao), de forma a atualizar o seu assentamento funcional e a permitir o acompanhamento da 
execução do PDP pela Ufes. 

7  Para mais esclarecimentos entrar em contato por meio do e-mail: 
spdp.ddp.progep@ufes.br. 

   

  Atenciosamente, 

 

Alexandre Severino Pereira 

Diretor da DDP/Progep 
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