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Cursos ofertados pela Enap que atendem às 
necessidades de desenvolvimento prioritárias 
do Ceunes 

A Diretoria de Desenvolvimento de Pessoas (DDP), dando continuidade à execução do 

Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP) da Ufes para o ano de 2021, disponibiliza 

lista dos cursos da Escola Nacional de Administração Pública sugeridos para atender às 

necessidades de desenvolvimento prioritárias do Ceunes.  

Essa lista refere-se às necessidades e ações de desenvolvimento prioritárias indicadas 

pela unidade estratégica 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 

As necessidades prioritárias que não podem ser atendidas por 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. 

Solicitamos que este documento seja amplamente divulgado entre os servidores da 

unidade, e lembramos que após a conclusão de uma ação de capacitação o servidor 

deverá solicitar o registro da sua capacitação (https://progep.ufes.br/manual-

servidor/registro-de-capacitacao), de forma a atualizar o seu assentamento funcional e 

permitir o acompanhamento da execução do PDP pela Ufes.  

 

 

 Informamos que a maioria dos cursos 

listados abaixo está com inscrições abertas 

e os servidores já podem se matricular. 

Para acessar o curso no site da Enap, é só 

clicar em cima do nome do curso. 

 

 

 

https://progep.ufes.br/pdp-2021
https://progep.ufes.br/manual-servidor/registro-de-capacitacao
https://progep.ufes.br/manual-servidor/registro-de-capacitacao
https://progep.ufes.br/manual-servidor/registro-de-capacitacao


Centro Universitário Norte do Espírito Santo 

Prioridade Necessidade de desenvolvimento a ser atendida Título da ação de 
desenvolvimento no 
PDP 

Público alvo 
no PDP 

Curso(s) da Enap que pode(m) atender às necessidades 

1 Ampliar habilidades de atendimento ao público 
acadêmico e a comunidade externa. 

Curso de qualificação 
para o atendimento 
no serviço Público 

Servidores 
da unidade 

Nenhum curso identificado 

2 Aperfeiçoar conhecimentos e habilidades 
relativos ao atendimento à pessoa com 
necessidades especiais 

Curso de 
acessibilidade 

servidores 
da unidade 

Acessibilidade em espaços de uso público no Brasil; 
Acessibilidade em espaços edificados de uso público; Introdução 
à Audiodescrição; Conselhos dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - Intermediário; 
eMAG Desenvolvedor; eMAG Conteudista 

3 Aprimorar habilidades de comunicação 
(compreensão/oral) na língua inglesa. 

Curso de Inglês 
básico 

servidores 
da unidade 

Nenhum curso identificado 

4 Aprimorar habilidades de comunicação e escrita 
de textos científicos na língua inglesa. 

Curso de Inglês 
avançado 

servidores 
da unidade 

Nenhum curso identificado 

5 Ampliar o conhecimento em metodologias ativas 
de ensino 

Metodologias ativas 
de ensino 

Docentes Estratégias de metodologias ativas  

6 Ampliar o conhecimento em Gestão Ambiental e 
Sustentabilidade 

Curso de 
responsalidade social 
e sustentabilidade 

servidores 
da unidade 

Sustentabilidade na Administração Pública; Contratações Públicas 
Sustentáveis 

7 Aprimoramento dos servidores para interação 
com docentes e discentes por meio de LIBRAS 

Curso de Libras servidores 
da unidade 

Introdução à Libras; Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) - 
Intermediário 

8 Conhecer a plataforma e ambiente AVA moodle 
como ferramenta auxiliar no processo de ensino 

Curso da ferramenta 
moodle 

Docentes Nenhum curso identificado 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/275
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/274
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/320
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/143
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/42
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/41
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/115
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/411


Prioridade Necessidade de desenvolvimento a ser atendida Título da ação de 
desenvolvimento no 
PDP 

Público alvo 
no PDP 

Curso(s) da Enap que pode(m) atender às necessidades 

9 Melhorar o conhecimento nas funcionalidades 
dos sistemas institucionais 

Treinamento para 
utilização de 
sistemas 
institucionais 

servidores 
da unidade 

Nenhum curso identificado 

10 Desenvolver habilidades de liderança e gestão de 
equipes 

Curso de liderança e 
gestão de pessoas 

servidores 
da unidade 

Liderança como Essência da Gestão; A liderança pública em 
tempos de crise; Gestão de Conflitos e Negociação; 
Desenvolvendo Times De Alta Performance; Liderança e Gestão 
De Equipes 

 

 

 

 

 

A lista completa dos cursos que a Enap ofertará em 2021 pode ser acessada aqui 

 

Para mais informações, acesse https://progep.ufes.br/pdp-2021 

ou entre em contato através do e-mail spdp.ddp.progep@ufes.br 

 
 

 

 

 

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/372
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/373
https://progep.ufes.br/conteudo/acoes-de-desenvolvimento-que-fazem-parte-do-catalogo-de-cursos-da-enap-2021
https://progep.ufes.br/pdp-2021
mailto:spdp.ddp.progep@ufes.br

