
CURSOS COM TURMAS DA ENAP:  

1 - Estratégia e planejamento 

Dominando a gestão de projetos 

Construa capacidade para gerenciar um projeto da sua organização do começo ao fim 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 11/10 

Realização de 20 a 22/10 

Preferencialmente para servidores que atuam na área de gestão estratégica  

 

Priorizando e selecionando projetos 

Conecte os projetos ao plano estratégico de modo inteligente e ajude sua organização 

a ir mais longe 

Carga horária: 14h 

Inscrições até 29/10 

Realização: 07 e 08/10 

Preferencialmente para servidores que atuam na área de gestão estratégica  

 

Elaboração de indicadores de desempenho institucional 

Elabore indicadores em sinergia com o plano estratégico do seu órgão 

Carga horária: 28h 

Inscrições: até 8/10 

Realização: de 19 a 22/10 

 

Gestão estratégica com BSC 

Aprenda como montar um plano estratégico utilizando o Balanced Scorecard 

Carga horária: 28h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

Preferencialmente para servidores que atuam na área de gestão estratégica ou 

estejam elaborando planos estratégicos 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/328/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/330/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1228/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/335/?area=8


Business Intelligence para gestores públicos - teoria e prática (avançado) 

Já pensou em analisar informações, melhorar a produtividade ou tomar decisões de 

negócios de forma interativa, rápida e simples? O curso de Business Intelligence (BI) 

pode te ajudar nisso! O BI ajuda a transformar grandes quantidades de dados em 

informações essenciais para uma boa gestão. Não perca a oportunidade de conhecer a 

aplicação do BI no serviço público! 

Carga horária: 36h 

Inscrições até 11/10 

Realização: 18/10 a 5/11 

Para servidores públicos, preferencialmente da esfera federal, que tenham interesse 

no gerenciamento, produção, e utilização de soluções de apoio à boa gestão e à 

tomada de decisões desenvolvidas na plataforma Power BI. 

 

2 - Formação executiva para líderes e gestores estratégicos 

Gestão integrada na administração pública 

Obtenha uma visão geral da gestão integrada na administração pública e seus desafios 

Carga horária: 20h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

Para servidores e empregados públicos das três esferas, preferencialmente os que 

exerçam atividades gerenciais 

 

Análise e melhoria de processos 

Aprenda a analisar e melhorar seus processos de trabalho com foco no alinhamento da 

organização 

Carga horária: 35h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 22/10 

Preferencialmente para servidores que atuam na área de gestão estratégica 

 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1433/?area=2
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/38/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/333/?area=8


Gestão de processos com foco em inovação 

Aprenda a gerenciar processos organizacionais a partir das metodologias Business 

Process Management (BPM) 

Carga horária: 21h 

Inscrições: até 24/10 

Realização: 3 a 5/11 

Preferencialmente para servidores que atuam na área de gestão estratégica 

 

Liderança como essência da gestão 

O papel do líder dentro das organizações é capaz de fazer a diferença na efetividade 

dos processos de trabalho e entregas pretendidas 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

 

Papel do Gerente na Gestão do Desempenho de Equipe 

O curso oferece aos participantes alternativas eficazes para a gestão de pessoas, 

apresentando condutas pertinentes ao gerente para lidar com o desempenho das 

pessoas em sua equipe. Proporciona oportunidade para utilizar coaching e feedback 

como instrumentos de gestão do desempenho. 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 5/11 

Realização: 17 a 26/11 

Para servidores públicos que gerenciam equipes e tenham interesse no 

aperfeiçoamento da gestão de desempenho de equipes de forma contínua. 

 

Administração pública e contexto institucional contemporâneo 

Obtenha uma visão geral do Estado brasileiro e seus desafios 

Carga horária: 14h 

Inscrições de 18/10 a 12/11 

Realização: 22 a 25/11 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/334/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/871/?area=7
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1444/?area=7
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/445/?area=8


Para servidores e empregados públicos federais, estaduais e municipais, 

preferencialmente aqueles que exerçam atividades gerenciais. Tenha uma visão geral 

do Estado brasileiro e seus desafios. 

 

3 - Logística, contratos e infraestrutura 

Fiscalização de obras e serviços de engenharia 

Curso transmitido pela internet com 21 horas de transmissão ao vivo 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

 

Elaboração de termos de referência para contratação de bens e serviços 

Aprenda a elaborar termos de referência de acordo com a legislação e as melhores 

práticas 

Carga horária: 14h 

Inscrições de 12/10 a 6/11 

Realização: 16 a 18/11 

Para servidores públicos que atuam ou atuarão na área. 

 

Gestão e fiscalização de contratos administrativos 

Curso transmitido pela internet com 14 horas de transmissão ao vivo e 14 horas de 

atividades assíncronas na plataforma google sala de aula 

Carga horária: 28h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

Para servidores públicos que atuam ou atuarão na área. 

 

Formação de pregoeiros – prática 

Prepara pregoeiros para utilizarem o Comprasnet, por simulação que possibilita 

entender as etapas e aplicar a legislação sobre o tema 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/231/?area=9
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/336/?area=14
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/340/?area=14


Atenção: a participação depende da aprovação com êxito no curso Formação de 

pregoeiros – teoria, disponível na Escola Virtual de Governo 

Carga horária: 14h 

Inscrições até 18/10 

Realização: de 26 a 29/10 

Para servidores públicos de qualquer nível ou esfera que atuam e/ou atuarão como 

pregoeiro e demais servidores que atuam na área de logística e afins e que tenham 

feito o curso Formação de Pregoeiros - Teoria disponível na Escola virtual de Governo. 

 

4 - Instrumentalização 

Excel descomplicado 

Conceitos de uma ferramenta bastante utilizada como meio de auxiliar na organização 

de tarefas e controle de rotinas administrativas 

Carga horária: 20h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 28/10 

 

5 - Gestão de pessoas 

Relações interpessoais e feedback 

Em formato de oficina, exige participação ativa, com câmera ligada, para maior 

integração dos participantes e aplicação das ferramentas utilizadas. Duas turmas. 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 22/10 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

Para servidores públicos no exercício de funções ou cargos gerenciais com destaque 

para aqueles que dirigem ou coordenam equipes de trabalho. 

 

 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/995/?area=14
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/309
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/884/?area=2
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/?area=3
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/840/?area=3


Atuação estratégica de equipes de gestão de pessoas 

O curso propõe-se a preparar equipes de gestão de pessoas para atuarem como 

consultores internos, de forma a contribuir com os objetivos estratégicos 

institucionais. Duas turmas. 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 8/10 

Realização: de 18 a 22/10 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

 

Planejamento das ações de desenvolvimento com base em competências 

Curso em formato de oficina, com base nas diretrizes do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Pessoas Federal (decreto 9991/2019, alterado pelo decreto 

10.506/2020) 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 15/10 

Realização: 25 a 29/10 

Para servidores públicos federais que atuem na área de gestão de pessoas no 

desenvolvimento/capacitação. 

 

Clima organizacional 

Já pensou nos desafios da gestão do clima organizacional em tempos de teletrabalho e 

nas novas demandas da área de gestão de pessoas devido à pandemia? Neste curso 

você irá discutir sobre estratégias de ação na busca pela gestão ótima do clima, 

analisando situações reais. 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 29/10 

Para servidores públicos que atuem na área de Gestão de Pessoas. 

 

 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/844/?area=7
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/844/?area=7
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1204/?area=7
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1407/?area=7


6 - Design 

Facilitação gráfica e registro visual 

A facilitação gráfica ajuda a registrar informações de reuniões e eventos de forma mais 

eficiente e assertiva. 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 29/10 

Para servidores públicos e empregados públicos federais, estaduais e municipais, 

preferencialmente aqueles que atuem na área de inovação e comunicação dos órgãos 

onde atuam. 

 

Transformando serviços com design thinking 

Utilize uma das abordagens mais inovadoras da atualidade. Três turmas 

Carga horária: 21h 

Inscrições até 8/10 

Realização: 18 a 22/10 

Inscrições até 5/11 

Realização: 22 a 26/11 

Inscrições até 22/11 

Realização: 6 a 10/11 

Para servidores públicos envolvidos e/ou interessados na temática. 

 

Atendimento de Excelência ao Cidadão 

Conheça o "Modelo Canvas de Excelência em Atendimento": uma ferramenta 

inovadora com foco em resultados para o cidadão e em geração de valor público às 

instituições. 

Carga horária: 16h 

Inscrições até 18/10 

Realização: 25 a 28/10 

Podem se inscrever servidores e empregados públicos federais. 

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/473/?area=12
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/?area=11
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/?area=11
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1140/?area=11
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1434/?area=3


7 - Educação e docência 

Didática para facilitação de aulas remotas 

Curso para professores ou coordenadores pedagógicos, que querem aprender o jeito 

Enap de planejar e ministrar aulas remotas 

Carga horária: 35h 

Inscrições até 8/10 

Realização de 18 a 29/10 (duas turmas) 

Para servidores públicos que desejam adquirir competências para atuar como 

facilitadores de aprendizagem por meio de plataformas de transmissão, aplicando a 

base didático-pedagógica da Enap. 

 

8 - Administração pública não-estatal  

Setor público não estatal: avanços e desafios 

Compreenda o funcionamento do setor público não estatal e as diferentes formas de 

organização na administração pública brasileira. 

Carga horária: 20h 

Inscrições até 10/10 

Realização: 18 a 29/10 

Para servidores e empregados públicos federais, preferencialmente aqueles que atuam 

em parceria com o terceiro setor.  

 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/929/?area=23
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1221/?area=8

