
Perfil Necessidade Tema Recorte do Tema Ação de Desenvolvimento Link para curso da ENAP/EVG

Docentes e secretárias(os) de 
Departamentos| Servidores (TAEs e 

Docentes)| Todos os servidores Taes, 
Divisões Administrativas| servidor técnico 
administrativo em educação| Servidores 

técnico-administrativos em educação - TAE.

Os problemas relacionados à interpretação da legislação geram muitas dúvidas 
e inseguranças na tomada de decisões e execução do trabalho.| Como obter 

auxílio e orientações objetivas para as questões jurídicas de uma forma simples 
e rápida.| Falta de entendimento da legislação que nos rege: o que podemos e 

não podemos fazer| dúvidas sobre legislação (concurso, contratação 
temporária, posse)| Aplicar a legislação de forma atualizada.

Direito Público Atualização sobre a legislação
Legislação Básica aplicada à 

Vigilância e Repressão
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/470

Todos os servidores que atuam em áreas 
estratégicas, sejam elas acadêmicas ou 
administrativas, da carreira docente ou 
técnico administrativo em educação| 

servidores que atuam com funções de 
liderança/gestão| Servidores que desejam 
desenvolver competências, habilidades e 

visão estratégica voltados a gestão de 
conflitos, gestão de equipes, inteligência 

emocional, comunicação e relacionamento 
interpessoal.| Docentes e técnicos 

administrativos em posição de chefia| 
Pessoal Técnico Administrativo em Educação 

- TAE

Neste caso a resposta não é o que não se sabe fazer, e sim o NÃO SER 
atualmente| Carência de programas de gestão de equipes com conteúdo 

abordando temas liderança| Capacitar para cargos de coordenação e direção 
de todos os interessados na equipe.| Gestão conflitos entre pessoas, assim 

como questões de assédio moral, assédio sexual e discriminação.| Desenvolver 
habilidades de potenciais líderes

Liderança
programas de gestão voltados para 

líderes de equipes

Gestão do Programa de 
Voluntariado nas Unidades 

Organizacionais do ICMBio | Os 
desafios da liderança

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/364 | 
https://campusvirtual.fiocruz.br/portal/?q=nod

e/59716

Todos os servidores públicos da Unifesp 
(docentes e TAEs).

Falta de conhecimento da legislação do servidor público federal (8112 - direitos, 
deveres, proibições, responsabilidades, aposentadoria, etc).

Função Pública Legislação - Servidor Público

Funpresp - A previdência 
complementar do servidor público 

federal | Funpresp para RH - A 
Previdência Complementar do 

Servidor Público Federal

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/196 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/197

Docentes Pesquisadores| Servidores TAE da 
PROADM| Servidores que atuam na área de 

propriedade intelectual e prospecção de 
transferência de tecnologias| servidores que 

atuam no processo de propriedade 
intelectual, busca de anterioridade e 

avaliação de invenções

Treinamento para Ações de Inovação| Inovação no serviço público na área de 
gestão| APRENDER sobre valoração de tecnologias| CONSOLIDAR os 

processos de propriedade intelectual no SEI desde o início até a finalização 
junto aos INPI

Inovação Ações de inovação

Criatividade e Inovação Aplicada ao 
Serviço Público | Gestão do Tempo 
e Produtividade | Gerenciamento de 

serviços de TIC focado na 
Administração Pública | UX: Como 
Melhorar a Experiência do Usuário 

no Serviço Público Digital | 
Inovação Estratégica na Prática | 

Gestão da mudança | Praticando a 
Gestão de Processos com Foco em 

Inovação | Gestão da Inovação 
Governamental: teoria e prática

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/467 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/468 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/535 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/537 | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
1894/ | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
1881/ | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
1716/ | 

http://suap.enap.gov.br/portadoaluno/curso/6
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Servidores que atuam com planejamento de 
contratações| servidores que atuem na área 

de licitações e contratos administrativos| 
Servidores que irão elaborar editais, termos 
de referencia, serem gestores ou fiscais de 

contratos.| Todos os servidores das áreas de 
gestão ambiental ou compras| Servidores que 

atuam com planejamento de contratações, 
tanto participando da elaboração do 

planejamento como da análise.| Servidores 
que atuam na área de tecnologia da 

informação
| Técnicos Administrativos em Educação 

associados ao processo de compras: 
operadores do processo, seus requisitantes 

autoridades competentes

Dificuldade dos requisitantes em entender a nova lei de licitações (lei nº 
14.133/2021), com relação ao ETP, termos de referência e pesquisa de preços| 
Prazo curto para implementação dos dispositivos da nova Lei de Licitações nº 

14.133/21 pela própria equipe técnica.| Aprimorar a contratação, gestão e 
fiscalização de contratos de serviços de arquitetura e engenharia.| Classificar 
itens e serviços quanto a sustentabilidade| Necessidade de atualização e/ou 

treinamento para a nova lei de licitações e contratos administrativos| Aspectos 
relacionados à governança de TI, gestão de processos / projetos / contratos de 
TI e direito administrativo| Lei 14.13301 de 01/04/21: eficiência e legalidade dos 

processos aquisição de bens e serviços regidos pela nova Lei de Licitações

Logística e Compras 
Públicas

Atualização na Lei de Licitações e 
seus Procedimentos

Fiscalização de Projetos e Obras de 
Engenharia | Acompanhamento e 

Fiscalização de Contratos 
Administrativos na Receita Federal 
do Brasil | Gestão e Fiscalização de 

Contratos Administrativos | 
Elaboração de Termos de 

Referência para Contratação de 
Bens e Serviços | Sustentabilidade 
na Administração Pública | Gestão 

Municipal de Contratos 
Administrativos | Introdução à 

Gestão de Projetos | Introdução à 
Gestão de Processos | Gestão de 
projetos | Gestão de Riscos em 

Processos de Trabalho (segundo o 
Coso) | Gestão de Direitos no 

Processo de Financiamento de 
Projetos Audiovisuais Com 

Recursos Públicos | Fiscalização e 
Gestão de Contratos de TIC | 
Aplicação de Penalidades nos 

Contratos Administrativos | Provas 
no Processo Administrativo 

Disciplinar | Gestão Compartilhada 
no Projeto Orla | Fiscalização de 

Obras e Serviços de Engenharia | 
Praticando a gestão e fiscalização 

de contratos administrativos

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/215 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/216 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/433 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/254 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/497 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/679 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/787 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/305 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/371 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/383 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/84 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/845 | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
231/ | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
1633/

Docentes, Técnicos Administrativos em 
Educação, orientadores e colaboradores de 
atividades acadêmicas| Docentes, Técnicos 

Administrativos em Educação, orientadores e 
colaboradores de atividades acadêmicas.

Produção de relatórios gerenciais padronizados para apoio a processo de 
tomada de decisão.| Produção de relatórios gerenciais padronizados para apoio 
a processo de tomada de decisão. Ferramentas de bancos de dados, planilhas 

e gráficos.

Transparência, 
Controle e 

Participação
Geração e divulgação de relatórios 

Análise de dados como suporte à 
tomada de decisão

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/406

Todos os servidores| Docentes, Técnicos 
Administrativos em Educação, orientadores e 

colaboradores de atividades acadêmicas.| 
Técnicos Administrativos em Educação| 
Servidores técnico-administrativos em 

educação - TAE.

Mapeamento e fluxograma de processos setoriais - metodologias de trabalho, 
gestão de projetos e de processos.| Elaboração e gestão de projetos 
acadêmicos e administrativos com apoio de ferramentas eletrônicas.| 

Elaboração e gestão de projetos acadêmicos e administrativos com apoio de 
ferramentas eletrônicas.| Desenvolvimento e definição de fluxos e 

procedimentos.

Estratégia, Projetos 
e Processos

Capacitação em gestão de projetos

Introdução à Gestão de Projetos | 
Gestão de Riscos em Processos de 

Trabalho (baseado na ISO 
31000.2018) | Gestão de Riscos em 
Processos de Trabalho (segundo o 

Coso) | Gestão de Direitos no 
Processo de Financiamento de 

Projetos Audiovisuais Com 
Recursos Públicos | Fundamentos 

da transformação digital: 
mapeamento e automação de 

processos | Introdução à Gestão de 
Processos | Gestão de Riscos em 

Projetos de Transformação Digital | 
Gestão de projetos | Sistema 

Eletrônico de Informações - SEI! 
ADMINISTRAR | Gestão e 
Fiscalização de Contratos 

Administrativos | Gestão Municipal 
de Contratos Administrativos | 

Dominando a Gestão de Projetos

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/104 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/294 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/300 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/305 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/518 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/679 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/724 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/787 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/304 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/384 | 
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/497 | 

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/
1626/
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TAEs| Servidores técnico-administrativos em 
educação.

Desenvolver habilidades de expressão oral e didática para a transmissão de 
informações  de maneira clara.| Dificuldade em aplicar a comunicação interna e 

institucional utilizando a comunicação não-violenta.

Comunicação 
Institucional

Expressão oral e didática Comunicação não violenta https://www.escolavirtual.gov.br/curso/463

Técnicos administrativos em educação 
gestores e operadores de sistemas e fluxos 
institucionais| Técnicos Administrativos em 
Educação, orientadores e colaboradores de 

atividades acadêmicas.

Tutoriais e manuais para difusão de fluxos e sistemas institucionais. 
Ferramentas de captação, edição de áudio, imagens e vídeo. Legislação 
adequada| Produção, design e edição de gráficos, imagens e vídeos para 

portais acadêmicos e mídias sociais

Comunicação 
Institucional

Design gráfico, Edição de áudio e 
vídeo para mídias sociais

Produção e edição de vídeo pelo 
celular

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/878

Servidores que atuam na atualização das 
informações disponíveis na página do setor 

na internet.| Servidores Técnico 
Administrativos em Educação| Servidores que 

atuam na área de tecnologia da informação
| Servidores que atuam na área de tecnologia 

da informação
| Servidores que atuam na área de tecnologia 

da informação
| Servidores que atuam na área de tecnologia 
da informação| Servidores que atuam na área 

de tecnologia da informação| Técnicos 
Administrativos em Educação (TAE) que 

atuam naDivisão de Tecnologia da 
Informação do Campus São Paulo

Não se tem muito conhecimento sobre a ferramenta Joomla (como criar/editar 
conteúdos na página do setor na internet)| falta de conhecimento para integrar 
as informações (excel / access)| Falta de competências em Desenvolvimento 

web e Mobile: UML, PHP, Programação orientada a objetos, Javascript, 
JQuery, Node.js, CSS, Java, Git Hub, | Tecnologias habilitadoras: Inteligência 
Artificial, Machine Learning, Blockchain, processamento de linguagem natural, 

processamento de imagens, Cloud | Soluções CMS: Joomla, WordPess, Moodle
| Segurança da Informação, Teste de Invasão de Aplicações Web, Análise 

Forense, Tratamento de Incidentes de Segurança, Políticas de Segurança da 
Informa| Falta de competências em Infraestrutura de TI: Administração de rede, 
entre outros| Carência de conhecimento em virtualização de dados e sistemas: 

retrabalho, falhas, impossibilita atendimento em escala.

Tecnologia da 
Informação.

Pacote Office, Joomla, SEI, G-
Suite, Google Classroom

Introdução ao Excel | Segurança da 
informação e comunicações

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/459 | 
NA

Servidores que atuam na elaboração, 
construção e divulgação de dados  

institucionais.| Servidores que atuam na 
Biblioteca.| Técnicos Administrativos em 

Educação (TAE)

Aperfeiçoar o uso em conteúdos de produção de páginas da internet. | Falta de 
ferramentas tecnológicas e conhecimentos adequados para a criação de 
conteúdos digitais, como treinamentos e cursos on-line para os usuários.| 

Ausência de conhecimentos de informática e ferramentas digitais , para realizar 
os atendimentos com melhor qualidade e segurança

Tecnologia da 
Informação.

Contrução de sites
Noções Básicas para Coordenar 

Cursos On-line
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/198

Ensino Básico Técnico e Tecnológico - EBTT, 
Técnico Administrativo em Educação - TAE: 
Servidores da área acadêmica (secretaria 

acadêmica, biblioteca etc) e administrativa.| 
Servidores que recebem demandas para o 

Escritório de Dados Estratégicos 
Institucionais.| todos os servidores lotados na 

Proadm| Servidores que gerenciam dados 
que podem ser divulgados à comunidade| 

Servidores(as) que atuam com indicadores 
da assistência estudantil.

Formação com foco na experiência do usuário e gestão de dados.| Ampliar o 
conhecimento na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD).| Carência 

em ferramentas técnicas de análise, como Excel, BI, Project (que possam 
otimizar análises e melhoria de controles)| Utilizar as funcionalidades do Google 

Data Studio| Análise e tratamento de dados quantitativos utilizando planilhas 
eletrônicas e exportação destes dados para sites institucionais. 

Análise e Ciência de 
Dados

Google Data Studio, ferramentas 
técnicas de análise, como Excel, BI, 
Project, Ampliar o conhecimento na 

Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD)

UX: Como Melhorar a Experiência 
do Usuário no Serviço Público 

Digital | User Experience: 
Entendendo as Necessidades dos 

Usuários

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/537 | 
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/

1841/

Divisões de Compras, Serviços, 
Infraestrutura, Contratos, Controladoria, 

Recursos Humanos, Tecnologia da 
Informação, Gestão Ambiental, Diretoria 

Administrativa.

Nova lei de licitações e fiscalizações, atualização em fiscalização de contratos 
(de acordo com a nova lei), elaboração de termo de referência.

Outro - não 
especificado

Licitações e contratos.
Elaboração de Termos de 

Referência para Contratação de 
Bens e Serviços

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/433
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