
Competências Curso/ carga horária Descrição Período das 
inscrições

 Período das 
aulas Link

Liderança de gestores

Liderança Feminina 
(20h)

O curso tem o objetivo de discutir o 
processo de construção da liderança, para 
a construção de redes e alianças, o 
desenvolvimento do marketing pessoal e da 
comunicação pessoal e o fortalecimento do 
papel de mulher e líder.

19/04/2021 - 
23/04/2021

 03/05/2021 - 
07/05/2021 https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1224/

Liderança de gestores
A Liderança Pública em 
Tempos de Crise (10h)

Em cenários de graves crises mundiais, 
nossos olhares se voltam para as 
lideranças. Pensando nisso, o CLP – 
Liderança Pública e a ENAP prepararam 
este curso para apresentar a um passo a 
passo de como liderar em tempos de crise. 
O conteúdo tem uso prático para que 
lideranças consigam navegar pela crise, 
servindo como um repositório de apoio e 
suporte para o enfrentamento da 
instabilidade ocasionada pelo coronavírus.

 Inscrições 
abertas

Disponibilidade - 
10 dias https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299/

Visão de futuro 

Planejamento 
Estratégico para 
Organizações Públicas 
(40h)                                                                                                

O planejamento estratégico é uma 
ferramenta de administração que possibilita 
à gestão pensar no longo prazo da 
organização. Nesse curso, serão 
apresentadas noções básicas de 
planejamento estratégico, estimulando a 
reflexão sobre a importância de sua 
aplicação nas organizações públicas.

30 dias Inscrições abertas https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107/

Inovação e mudança
Gestão de Processos 
com Foco em Inovação 
(21h)

Aprenda a gerenciar processos 
organizacionais a partir da metodologia 
Business Process Management (BPM).

12/04/2021 - 
07/05/2021

17/05/2021 - 
19/05/2021 https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/334/?area=8

Comunicação estratégica
Uso de Mídias Sociais na 
Comunicação 
Institucional (18h)

Aprenda a atuar na gestão da presença 
digital, e no relacionamento virtual de 
instituições públicas com a sociedade.

12/04/2021 - 
07/05/2021

17/05/2021 - 
21/05/2021 https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/?area=3

Geração de valor para o usuário Ética e Serviço Público
(20h)

Neste curso, serão apresentados os 
principais fundamentos de ética e suas 

relações com os desafios enfrentados pelo 
setor público. A conduta das pessoas 

interfere no funcionamento das 
organizações e traz impactos para a 

sociedade. Por essa razão, o 
desenvolvimento da consciência ética é 
fundamental para garantir o respeito ao 

interesse público, à cidadania, ao estado de 
direito e à democracia. A proposta central 
do curso é capacitar as pessoas para que 

tenham conduta ética ao oferecerem e 
utilizarem serviços públicos.

 Inscrições 
abertas

Disponibilidade - 
20 dias https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4/

https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1224/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/299/
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/107/
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/334/?area=8
https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/877/?area=3
https://www.escolavirtual.gov.br/curso/4/


Gestão para resultados Gestão de Equipes em 
Trabalho Remoto( 20h)

Este curso apresenta diversas contribuições 
para a gestão de equipes em trabalho 

remoto. O conteúdo traz dicas e 
ferramentas interessantes, além de abordar 
pontos importantes relacionados à gestão 

de pessoas. Trata-se de um curso 
necessário, criado a partir dos desafios que 
afetaram as instituições nos últimos tempos. 

Que tal conhecer um pouco mais desse 
assunto? Inscreva-se.

 Inscrições 
abertas

Disponibilidade - 
20 dias https://www.escolavirtual.gov.br/curso/334/

Gestão de Crises
Gerenciamento de 
Crises e Comunicação 
na Área Pública(28h)

O curso será realizado online e ao vivo. O 
aluno deverá participar ativamente do curso 
pelo seu computador, em tempo real, por 
meio da ferramenta de videoconferência 
Zoom.

23/03/2021 - 
23/04/2021

03/05/2021 - 
11/05/2021 https://suap.enap.gov.br/portaldoaluno/curso/1190/?area=3

Autoconhecimento e desenvolvimento pessoalGestão Pessoal - Base 
da Liderança(50h)

A base da gestão pessoal é o 
autoconhecimento. O curso, nessa 
concepção, permite aos estudantes refletir 
sobre suas virtudes, forças de caráter, 
valores pessoais, motivadores intrínsecos 
de trabalho e perfil comportamental. A 
reflexão possibilita aos estudantes 
organizar estratégias de melhoria em sua 
vida laboral e em sua vida pessoal, por 
meio de instrumentos que serão 
disponibilizados ao longo do curso. Nesse 
sentido, o curso será de extrema 
importância para os profissionais que 
desejam obter um estado consciente em 
relação aos meios viáveis de se conseguir 
alcançar um determinado objetivo.

 Inscrições 
abertas

Disponibilidade - 
40 dias https://www.escolavirtual.gov.br/curso/163/

Engajamento de pessoas e equipes Desenvolvendo Times de 
Alta Performance(30h)

Parceria da RFB com a Enap, este curso 
aborda o conhecimento e o 
desenvolvimento de competências 
gerenciais, além da vivência do exercício da 
liderança, fundamentais no ambiente de 
trabalho contemporâneo. O objetivo da 
parceria é trazer conteúdo para possibilitar 
aos gestores o aprendizado de técnicas que 
promovem a alta performance de equipes 
para o alcance dos objetivos estratégicos 
da instituição. Se interessou? Não perca a 
oportunidade, se inscreva!

 Inscrições 
abertas

Disponibilidade - 
30 dias https://www.escolavirtual.gov.br/curso/356/
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