
Instituição (Vários itens)

Temática 
(Macro)

Curso(s) Informado(s) 
na Devolutiva

Link
ID-

UNILAB
Necessidade Cadastrada no PDP 2022 Unidade

Administração
A Jornada do Cliente 
para o Redesenho 
dos Serviços

https://suap.enap.gov.br
/edu/cursocampus/1436
/

179
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à transformação digital 
e novas tecnologias para aprimorar os processos de trabalho da 
unidade

Pró-Reitoria 
de 
Extensão, 
Arte e 
Cultura

Construção de 
Cenários 
Prospectivos

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/100
5

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Desenvolvimento de 
Equipes

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/142
2

179
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à transformação digital 
e novas tecnologias para aprimorar os processos de trabalho da 
unidade

Pró-Reitoria 
de 
Extensão, 
Arte e 
Cultura

Gerenciamento de 
Crises e 
Comunicação na 
Área Pública

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/119
0

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Gestão de Projetos 
Públicos

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/127
4

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Gestão 
Organizacional

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/398

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Governança de TIC 
para o Governo 
Digital

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/348

179
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à transformação digital 
e novas tecnologias para aprimorar os processos de trabalho da 
unidade

Pró-Reitoria 
de 
Extensão, 
Arte e 
Cultura

Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP



Administração
Planejamento por 
Cenários 
Prospectivos

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/131
1

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Plano Museológico: 
Planejamento 
estratégico para 
museus

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/237

144
Entender a aplicar conceitos e ferramentas sobre o planejamento 
estratégico para realizar o planejamento da unidade alinhado ao 
planejamento estratégico da gestão superior.

SGP

Propriedade 
Intelectual aplicada à 
ciência aberta

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
46190

179
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à transformação digital 
e novas tecnologias para aprimorar os processos de trabalho da 
unidade

Pró-Reitoria 
de 
Extensão, 
Arte e 
Cultura

Sistema Eletrônico 
de Informações - 
SEI! USAR

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/74

16
Aplicar conhecimentos atualizados em técnicas de secretariado, 
organização do tempo e gestão de documentos e informações para 
aprimorar os fluxos da unidade.

SGP

179
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à transformação digital 
e novas tecnologias para aprimorar os processos de trabalho da 
unidade

Pró-Reitoria 
de 
Extensão, 
Arte e 
Cultura

Administração 
Pública

A Prática Sistêmica 
do Gerente de Alto 
Desempenho

https://suap.enap.gov.br
/portaldoaluno/curso/14
85/?area=3

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

Abordagens de 
Governança de 
Dados

https://suap.enap.gov.br
/portaldoaluno/curso/14
60/?area=2

35
Aplicar conhecimentos e técnicas de gestão de riscos e controles 
internos para contribuir com o alinhamento ao planejamento 
estratégico da instituição

Reitoria

Acesso à Informação
https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/76

214
Entender os limites de aplicação, as possibilidades para atendimentos 
de demandas de solicitação de informação conforme a lei de acesso a 
informação.

SGP

Acesso à Informação 
e Ouvidorias do 
Ministério Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/228

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

Análise de Impacto 
Regulatório - 
Conceitos Básicos

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/907

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID



Administração 
Pública

Análise Ex Ante de 
Políticas Públicas

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/142

6
Analisar políticas públicas de ações afirmativas para atuar nas fases 
de planejamento e gestão de políticas institucionais.

PROPAE

35
Aplicar conhecimentos e técnicas de gestão de riscos e controles 
internos para contribuir com o alinhamento ao planejamento 
estratégico da instituição

Reitoria

51
Aplicar conhecimentos em gestão pública e liderança,  
instrumentalizando e orientando gestores quanto a boas práticas de 
gestão

SGP

Aplicação de 
Penalidades nos 
Contratos 
Administrativos

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/383

26

Aplicar conhecimentos e procedimentos atualizados referentes a 
aplicação de Penalidades nos Contratos Administrativos conforme os 
parâmetros legais e as recomendações do TCU, para aprimorar o 
processo de fiscalização dos Restaurantes Universitários.

DAN

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

Aplicação do Sistema 
de Análise e 
Monitoramento de 
Gestão - SAMGe

ava.icmbio.gov.br 141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

Atuação Gerencial 
das Ouvidorias para 
Melhoria da Gestão 
Pública

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/512

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

Biossegurança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
mod_hotsite/biossegura
nca/apresentaaao/4209

120
Criar fluxos e propostas de melhoria dos processos da unidade a partir 
dos conhecimentos em gestão por processos, considerando os riscos 
e ferramentas de controle e acompanhamento de processos.

IEAD

Boas práticas em 
compras públicas – 
conhecendo a 
experiência europeia 
para refletir sobre o 
Brasil

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/105

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

51
Aplicar conhecimentos em gestão pública e liderança,  
instrumentalizando e orientando gestores quanto a boas práticas de 
gestão

SGP



Administração 
Pública

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

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/143
3

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

Clima Organizacional
http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/140
7

51
Aplicar conhecimentos em gestão pública e liderança,  
instrumentalizando e orientando gestores quanto a boas práticas de 
gestão

SGP

Comunicação 
Assertiva e Gestão 
das Emoções

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/128
9

90 Aplicar principios da comunicaçào não violenta no dia a dia no trabalho SGP

100
Aplicar técnicas e ferramentas para dar feedback com empatia e 
propósito objetivando ao aprimoramento contínuo.

SGP

Construindo Agendas 
Estratégicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/60

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

Curso de Gestão de 
Riscos no MAPA

https://sistemasweb.agri
cultura.gov.br/avaenagr
o/mod/page/view.php?i
d=4263

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

6
Analisar políticas públicas de ações afirmativas para atuar nas fases 
de planejamento e gestão de políticas institucionais.

PROPAE

35
Aplicar conhecimentos e técnicas de gestão de riscos e controles 
internos para contribuir com o alinhamento ao planejamento 
estratégico da instituição

Reitoria

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

170
Entender e aplicar conhecimentos em Mapeamento de processo, 
gestão de riscos e controles.

Reitoria

181

Entender e aplicar conhecimentos relativos à qualidade no 
atendimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, ética no 
serviço público, qualidade no atendimento em bibliotecas  para 
proporcionar um atendimento de excelência ao público.

DCM



Desenvolvimento de 
Equipes

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/142
2

23
Aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades de comunicação em 
língua de sinais brasileira para contribuir com a acessibilidade na 
instituição.

DAN

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

49 Aplicar conhecimentos em Gestão de Pessoas e Equipes e Liderança. PROAD

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

100
Aplicar técnicas e ferramentas para dar feedback com empatia e 
propósito objetivando ao aprimoramento contínuo.

SGP

102
Aplicar técnicas para aprimorar relacionamentos interpessoais no 
trabalho.

SGP

Desenvolvimento de 
Gerentes de Gestão 
de Pessoas

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/134
8

49 Aplicar conhecimentos em Gestão de Pessoas e Equipes e Liderança. PROAD

Desenvolvimento de 
Gerentes de 
Orçamento e 
Finanças

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/134
9

49 Aplicar conhecimentos em Gestão de Pessoas e Equipes e Liderança. PROAD

Direito de Acesso à 
informação e 
proteção de dados 
pessoais

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
55144

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

214
Entender os limites de aplicação, as possibilidades para atendimentos 
de demandas de solicitação de informação conforme a lei de acesso a 
informação.

SGP

Elaboração de 
Indicadores de 
Desempenho 
Institucional

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/122
8

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP



Especialização em 
Ciência de Dados 
aplicada a Políticas 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/996

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID

Ética em 
Contratações 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/137
9

182
Entender e aplicar conhecimentos sobre a Nova Lei de Licitações para 
auxiliar tecnicamente no processo licitatório para empresa fornecedora 
de refeições.

DAN

Fiscalização de 
Obras e Serviços de 
Engenharia

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/231

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

Fundamentos da 
teoria regulatória

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/133
7

214
Entender os limites de aplicação, as possibilidades para atendimentos 
de demandas de solicitação de informação conforme a lei de acesso a 
informação.

SGP

Gerenciamento de 
Crises e 
Comunicação na 

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/119
0

158
Entender e aplicar as ferramentas do Sistema SEI que auxiliem nas 
rotinas administrativas de controle e gestão de processos

Reitoria

166 Entender e aplicar conhecimentos em gestão de pessoas e liderança Reitoria

170
Entender e aplicar conhecimentos em Mapeamento de processo, 
gestão de riscos e controles.

Reitoria

Gestão de Conflitos e 
Negociação

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/372

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

Gestão de Equipes 
em Trabalho Remoto

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/334

108

Aplicar técnicas, ferramentas e princípios de  liderança para 
engajamento da equipe e melhoria de resultados da unidade tanto em 
circunstâncias de teletrabalho, trabalho remoto ou híbrido e trabalho 
presencial.

SGP

204
Entender e aplicar técnicas e ferramentas para a equipe em trabalho 
híbrido, remoto, e teletrabalho

SGP

205
Entender e aplicar técnicas e ferramentas para o gerenciamento de 
equipe em trabalho remoto.

PROPAE

Gestão de Riscos de 
Emergências em 
Saúde Pública no 
contexto da COVID-

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
62192

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

6
Analisar políticas públicas de ações afirmativas para atuar nas fases 
de planejamento e gestão de políticas institucionais.

PROPAE



Gestão de Riscos de 
Emergências em 
Saúde Pública no 
contexto da COVID-
19

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
62192

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

Gestão de Riscos em 
Processos de 
Trabalho (segundo o 
Coso)

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/300

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

57
Aplicar conhecimentos em organização, planejamento e avaliação de 
eventos corporativos para aprimorar os eventos realizados na unidade.

SGP

Gestão do Tempo e 
Produtividade para 
Altos Executivos - 
GTD - Getting Things 
Done

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/600

94
Aplicar técnicas de gestão do tempo para melhorar a produtividade e 
reduzir reuniões.

SGP

95
Aplicar técnicas de liderança e priorização de atividades para delegar 
atividades com maior efetividade e realizar o acompanhamento da 
execução das demandas.

ILL

99
Aplicar técnicas e ferramentas gerenciais para controle e aumento de 
produtividade

Superintend
ência de 
Gestão de 
Pessoas

106

Aplicar técnicas para mapear, organizar e gerir, de forma inteligível, os 
processos (conjunto de atividades) necessários ao funcionamento da 
unidade em que atuo ou que importem resultados para terceiros 
(pessoas, outras unidades da Unilab ou órgãos externos).

CRG

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

Gestão e Apuração 
da Ética - Básico

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/140

176
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à ética nas relações 
interpessoais no setor público

CRG

Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 
Avançado

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145
8

23
Aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades de comunicação em 
língua de sinais brasileira para contribuir com a acessibilidade na 
instituição.

DAN



Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145

90 Aplicar principios da comunicaçào não violenta no dia a dia no trabalho SGP

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID

Gestão e 
Fiscalização de 
Contratos 
Administrativos

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/340

25

Aplicar conhecimentos e procedimentos atualizados para gestão e 
fiscalização de Contratos Administrativos, conforme os parâmetros 
legais e as recomendações do TCU, a fim de aprimorar o processo de 
fiscalização dos Restaurantes Universitários.

DAN

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

Gestão em Ouvidoria
https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/119

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

Gestão em Ouvidoria 
para o Ministério 
Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/214

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

Governança, 
Compliance e 
Integridade na 
Administração 
Pública: novidades, 
desafios e 

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/141
7

170
Entender e aplicar conhecimentos em Mapeamento de processo, 
gestão de riscos e controles.

Reitoria

InfoDengue e 
infoGripe: vigilância 
epidemiológica de 
doenças 
transmissíveis.

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr
ipe

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD



InfoDengue e 
infoGripe: vigilância 
epidemiológica de 
doenças 
transmissíveis.

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr
ipe

63

Aplicar conhecimentos intermediários e avançados em excel e análise 
de dados para organizar informações em tabelas dinâmicas e gráficos 
dinâmicos, para proporcionar uma visão holística da organização e 
para amparar a tomada de decisão.

SGP

158
Entender e aplicar as ferramentas do Sistema SEI que auxiliem nas 
rotinas administrativas de controle e gestão de processos

Reitoria

Introdução à Análise 
de Dados Aplicada 
às Políticas Públicas: 
transformando dados 
em informações

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/130
6

46
Aplicar conhecimentos em Excel avançado para ordenar e
analisar dados e extrair informações, com mais rapidez e eficiência.

PROPLAN

63

Aplicar conhecimentos intermediários e avançados em excel e análise 
de dados para organizar informações em tabelas dinâmicas e gráficos 
dinâmicos, para proporcionar uma visão holística da organização e 
para amparar a tomada de decisão.

SGP

124
Criar indicadores de monitoramento para avaliar políticas públicas de 
ações afirmativas.

PROPAE

Introdução à Gestão 
de Projetos

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/104

218
Entender sobre administração pública para elaborar documentos, lidar 
com processos e dados mais complexos e liderar equipes.

PROAD

Introdução à Libras
https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/11

23
Aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades de comunicação em 
língua de sinais brasileira para contribuir com a acessibilidade na 
instituição.

DAN

LICENÇA 
CAPACITAÇÃO - 
Certificação 
Avançada em 
Políticas de 

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/145
9

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

LICENÇA 
CAPACITAÇÃO - 
Certificação 
Avançada em 
Políticas Regulatórias

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/133
3

46
Aplicar conhecimentos em Excel avançado para ordenar e
analisar dados e extrair informações, com mais rapidez e eficiência.

PROPLAN



Licitando de A a Z: o 
que você precisa 
saber sobre a nova 
lei de licitações

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/144
1

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

202
Entender e aplicar técnicas de gestão e fiscalização de contratos 
públicos conforme a legislação vigente.

IDR

LideraGov - 
Programa Piloto de 
Formação de Novos 
Líderes da 
Administração 

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/102
2

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

218
Entender sobre administração pública para elaborar documentos, lidar 
com processos e dados mais complexos e liderar equipes.

PROAD

Liderança Sinérgica e 
Cultura Empática: 
Introdução à 
Comunicação Não-
Violenta (CNV)

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/965

23
Aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades de comunicação em 
língua de sinais brasileira para contribuir com a acessibilidade na 
instituição.

DAN

54
Aplicar conhecimentos em inteligência emocional para reconhecer e 
gerir emoções para lidar com os desafios do trabalho no dia a dia de 
forma assertiva

SGP

90 Aplicar principios da comunicaçào não violenta no dia a dia no trabalho SGP

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

169
Entender e aplicar conhecimentos em inteligência emocional e 
relacionamentos interpessoais para estar mais preparada para lidar 
com relacionamentos interpessoais no trabalho.

IEAD, 
NUPED

181

Entender e aplicar conhecimentos relativos à qualidade no 
atendimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, ética no 
serviço público, qualidade no atendimento em bibliotecas  para 
proporcionar um atendimento de excelência ao público.

DCM

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID



Língua Brasileira de 
Sinais (Libras) - 
Básico

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/920

23
Aplicar conhecimentos e desenvolver habilidades de comunicação em 
língua de sinais brasileira para contribuir com a acessibilidade na 
instituição.

DAN

Metodologia da 
Pesquisa Cientí-fica

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
56307

92
Aplicar técnicas de atendimento ao público para atender os servidores 
com prestreza

SGP

181

Entender e aplicar conhecimentos relativos à qualidade no 
atendimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, ética no 
serviço público, qualidade no atendimento em bibliotecas  para 
proporcionar um atendimento de excelência ao público.

DCM

197

Entender e aplicar princípios e métodos que orientam o atendimento 
ao público de qualidade, especialmente para atender a docentes, 
discentes e demais membros integrantes da comunidade acadêmica 
com excelência.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Modelo de 
Excelência em 
Gestão dos Órgãos e 
Entidades que 
Operam 
Transferências da 

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/213

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

Mosquitos:bases da 
vigilância e controle

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
53701

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

51
Aplicar conhecimentos em gestão pública e liderança,  
instrumentalizando e orientando gestores quanto a boas práticas de 
gestão

SGP

124
Criar indicadores de monitoramento para avaliar políticas públicas de 
ações afirmativas.

PROPAE

MP 881: Liberdade 
Econômica e 
Aprovação Tácita

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/235

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD

Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH



Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/

49 Aplicar conhecimentos em Gestão de Pessoas e Equipes e Liderança. PROAD

54
Aplicar conhecimentos em inteligência emocional para reconhecer e 
gerir emoções para lidar com os desafios do trabalho no dia a dia de 
forma assertiva

SGP

108

Aplicar técnicas, ferramentas e princípios de  liderança para 
engajamento da equipe e melhoria de resultados da unidade tanto em 
circunstâncias de teletrabalho, trabalho remoto ou híbrido e trabalho 
presencial.

SGP

166 Entender e aplicar conhecimentos em gestão de pessoas e liderança Reitoria

169
Entender e aplicar conhecimentos em inteligência emocional e 
relacionamentos interpessoais para estar mais preparada para lidar 
com relacionamentos interpessoais no trabalho.

IEAD, 
NUPED

181

Entender e aplicar conhecimentos relativos à qualidade no 
atendimento, inteligência emocional, gestão de conflitos, ética no 
serviço público, qualidade no atendimento em bibliotecas  para 
proporcionar um atendimento de excelência ao público.

DCM

204
Entender e aplicar técnicas e ferramentas para a equipe em trabalho 
híbrido, remoto, e teletrabalho

SGP

People Analytics: 
competências do 
futuro para a gestão 
de hoje

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/128
7

49 Aplicar conhecimentos em Gestão de Pessoas e Equipes e Liderança. PROAD

Planejamento das 
Ações de 
Desenvolvimento 
com Base em 
Competências

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/120
4

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

151
Entender aplicar conhecimentos sobre avaliação de capacitações para 
elaborar e implementar a avaliação de impacto para as ações no 
âmbito da Unilab

SGP



Planejamento das 
Ações de 

Presencial 34
Aplicar conhecimentos e técnicas de Gestão de Pessoas e 
Planejamento Estratégico.

PROPLAN

Planejamento 
Estratégico para 
Organizações 
Públicas

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/107

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

Planejamento 
Governamental e 
Plano Plurianual 
(PPA)

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/140
9

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

Primeiros passos 
para uso de 
Linguagem Simples

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/315

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

Projeto-Piloto de 
Mentoria para Altos 
Executivos do Setor 
Público

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/114
9

218
Entender sobre administração pública para elaborar documentos, lidar 
com processos e dados mais complexos e liderar equipes.

PROAD

Propriedade 
Intelectual aplicada à 
ciência aberta

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
46190

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP

44

Aplicar conhecimentos em em gestão de pessoas, gerenciamento de 
projetos e leis de acesso à informação para Avaliação de desempenho 
do setor de forma mais assertiva, aprimoramento do gerenciamento 
dos processos.

IEAD

Relações 
Interpessoais e 
Feedback

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/840

90 Aplicar principios da comunicaçào não violenta no dia a dia no trabalho SGP

100
Aplicar técnicas e ferramentas para dar feedback com empatia e 
propósito objetivando ao aprimoramento contínuo.

SGP

Remote & Hybrid 
Leadership

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/140
1

54
Aplicar conhecimentos em inteligência emocional para reconhecer e 
gerir emoções para lidar com os desafios do trabalho no dia a dia de 
forma assertiva

SGP

108

Aplicar técnicas, ferramentas e princípios de  liderança para 
engajamento da equipe e melhoria de resultados da unidade tanto em 
circunstâncias de teletrabalho, trabalho remoto ou híbrido e trabalho 
presencial.

SGP



Remote & Hybrid 
Leadership

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/140
1

130
Criar planilhas necessárias ao controle de atividades inerentes ao 
setor, de forma mais ágil e eficiente, com maior segurança para lidar 
com assuntos referentes à AVA x SIGAA

IEAD, 
NUPED

204
Entender e aplicar técnicas e ferramentas para a equipe em trabalho 
híbrido, remoto, e teletrabalho

SGP

Resolução de 
Conflitos Aplicada ao 
Contexto das 
Ouvidorias

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/120

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID

Resolução de 
Conflitos Aplicada ao 
Contexto das 
Ouvidorias do 
Ministério Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/233

92
Aplicar técnicas de atendimento ao público para atender os servidores 
com prestreza

SGP

96
Aplicar técnicas de mediação de conflitos e negociações para 
solucionar demandas que impliquem lidar com negociação com maior 
celeridade e efetividade

Reitoria

197

Entender e aplicar princípios e métodos que orientam o atendimento 
ao público de qualidade, especialmente para atender a docentes, 
discentes e demais membros integrantes da comunidade acadêmica 
com excelência.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID

218
Entender sobre administração pública para elaborar documentos, lidar 
com processos e dados mais complexos e liderar equipes.

PROAD

Segurança do 
paciente e Qualidade 
em serviços de 

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/236

5
Analisar os serviços prestados para melhoraria da gestão da UNILAB, 
conforme o programa de certificação em Ouvidoria recomendado pela 
CGU.

OUVID

99
Aplicar técnicas e ferramentas gerenciais para controle e aumento de 
produtividade

Superintend
ência de 
Gestão de 
Pessoas

Setor Público Não 
Estatal: avanços e 
desafios

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/122
1

39
Aplicar conhecimentos em  Direito Público com ênfase em 
Fiscalização de Contratos Administrativos.

PROAD



Siape Cadastro
https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/123

106

Aplicar técnicas para mapear, organizar e gerir, de forma inteligível, os 
processos (conjunto de atividades) necessários ao funcionamento da 
unidade em que atuo ou que importem resultados para terceiros 
(pessoas, outras unidades da Unilab ou órgãos externos).

CRG

Sistema de 
Autorização e 
Informação em 
Biodiversidade 
(Sisbio) - curso 
básico para 

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/359

116
Criar documentos específicos para início de processo de contratação 
de serviços em atendimento à legislaçãoo vigente.

PROAD

Sistema Eletrônico 
de Informações - 
SEI! USAR

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/74

120
Criar fluxos e propostas de melhoria dos processos da unidade a partir 
dos conhecimentos em gestão por processos, considerando os riscos 
e ferramentas de controle e acompanhamento de processos.

IEAD

141
Elaborar metas e indicadores para os processos da unidade com a 
finalidade de acompanhar a quantidade de trabalho e também a 
realização do planejamento da unidade

SGP

158
Entender e aplicar as ferramentas do Sistema SEI que auxiliem nas 
rotinas administrativas de controle e gestão de processos

Reitoria

Técnicas de Análise 
Espacial Aplicadas à 
Vigilância em Saúde 
na Atenção Primária

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
39326

33
Aplicar conhecimentos e técnicas de Desenvolvimento de equipes, 
Engajamento (inspirar pessoas), Gerenciamento de equipes, Processo 
decisório, Representação Institucional, Visão sistêmica

IH

99
Aplicar técnicas e ferramentas gerenciais para controle e aumento de 
produtividade

Superintend
ência de 
Gestão de 
Pessoas

201
Entender e aplicar técnicas de conhecer as formas de mediação de 
conflitos

OUVID

204
Entender e aplicar técnicas e ferramentas para a equipe em trabalho 
híbrido, remoto, e teletrabalho

SGP

Vacinação COVID-
19: protocolos e 
procedimentos 
técnicos

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
60248

3

Analisar e diferenciar quais solicitações de informação podem ou 
devem ser atendidas no âmbito da unidade e qual a forma de 
disponibilização, de acordo com a legislação referente ao acesso de 
informação.

SGP



Vacinação COVID-
19: protocolos e 
procedimentos 
técnicos

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
60248

106

Aplicar técnicas para mapear, organizar e gerir, de forma inteligível, os 
processos (conjunto de atividades) necessários ao funcionamento da 
unidade em que atuo ou que importem resultados para terceiros 
(pessoas, outras unidades da Unilab ou órgãos externos).

CRG

Ciência da 
Computação

Excel Descomplicado
http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/884

20
Aplicar conhecimentos avançados em Excel e outros tipos de bancos 
de dados (Access) para obter maior eficiência no uso, controle e 
armazenamento dedados e informações institucionais.

PROPPG

InfoDengue e 
infoGripe: vigilância 
epidemiológica de 
doenças 
transmissíveis.

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr
ipe

20
Aplicar conhecimentos avançados em Excel e outros tipos de bancos 
de dados (Access) para obter maior eficiência no uso, controle e 
armazenamento dedados e informações institucionais.

PROPPG

Introdução à Análise 
de Dados Aplicada 
às Políticas Públicas: 
transformando dados 
em informações

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/130
6

1
Analisar dados e processos quantitativamente e aplicar e analisar 
indicadores de qualidade no setor público.

PROPPG

82
Aplicar ferramentas avançadas de análise e gerenciamento de dados 
e automatização de processos.

PROPLAN

83
Aplicar ferramentas mais avançadas de análise e gerenciamento de 
dados e automatização de processos

PROPLAN

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr

1
Analisar dados e processos quantitativamente e aplicar e analisar 
indicadores de qualidade no setor público.

PROPPG

LICENÇA 
CAPACITAÇÃO - 
Certificação 
Avançada em 
Políticas Regulatórias

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/133
3

82
Aplicar ferramentas avançadas de análise e gerenciamento de dados 
e automatização de processos.

PROPLAN

83
Aplicar ferramentas mais avançadas de análise e gerenciamento de 
dados e automatização de processos

PROPLAN

Técnicas de Análise 
Espacial Aplicadas à 
Vigilância em Saúde 
na Atenção Primária

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
39326

82
Aplicar ferramentas avançadas de análise e gerenciamento de dados 
e automatização de processos.

PROPLAN

83
Aplicar ferramentas mais avançadas de análise e gerenciamento de 
dados e automatização de processos

PROPLAN



Ciência da 
Informação

Biossegurança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
mod_hotsite/biossegura
nca/apresentaaao/4209

131
Criar planilhas para controlar as atividades inerentes ao setor, de 
forma mais ágil e eficiente, com maior segurança para lidar com 
assuntos referentes ao AVA x SIGAA.

IEAD

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

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/143
3

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

210
Entender e aplicar tecnologias da informação nos processos de 
trabalho (EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  BUSINESS 
INTELIGENCE - Power BI)

PROPAE

Gestão de Riscos em 
Processos de 
Trabalho (segundo o 
Coso)

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/300

87
Aplicar noções básicas de programação para elaborar relatórios 
gerenciais mais confiáveis e com informações estratégicas.

PROPLAN

Gestão do Tempo e 
Produtividade para 
Altos Executivos - 
GTD - Getting Things 
Done

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/600

71
Aplicar conhecimentos relativos ao pacote office para melhorar o 
desempenho da unidade, por meio da redução do tempo de espera na 
prestação de serviços da área.

SECOM

Indicadores sociais 
na formulação de 
programas e políticas 
públicas

https://encecapacitacao
.ibge.gov.br/catalogo/es
t_indicadores-sociais-
politicas-publicas.php

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

InfoDengue e 
infoGripe: vigilância 
epidemiológica de 
doenças 
transmissíveis.

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr
ipe

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

Introdução ao 
Orçamento Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/116

87
Aplicar noções básicas de programação para elaborar relatórios 
gerenciais mais confiáveis e com informações estratégicas.

PROPLAN

Liderança Sinérgica e 
Cultura Empática: 
Introdução à 
Comunicação Não-
Violenta (CNV)

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/965

131
Criar planilhas para controlar as atividades inerentes ao setor, de 
forma mais ágil e eficiente, com maior segurança para lidar com 
assuntos referentes ao AVA x SIGAA.

IEAD



Ciência da 
Informação

Metodologia da 
Pesquisa Cientí-fica

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
56307

210
Entender e aplicar tecnologias da informação nos processos de 
trabalho (EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  BUSINESS 
INTELIGENCE - Power BI)

PROPAE

Mosquitos:bases da 
vigilância e controle

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
53701

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

131
Criar planilhas para controlar as atividades inerentes ao setor, de 
forma mais ágil e eficiente, com maior segurança para lidar com 
assuntos referentes ao AVA x SIGAA.

IEAD

Noções Básicas em 
Previdência 
Complementar

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/183

87
Aplicar noções básicas de programação para elaborar relatórios 
gerenciais mais confiáveis e com informações estratégicas.

PROPLAN

Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

Sistema IBGE de 
Recuperação 
Automática – SIDRA

https://encecapacitacao
.ibge.gov.br/catalogo/es
t_sidra.php

118
Criar ferramentas de avaliação e controle dos processos de trabalho 
utilizando ferramentas como EXCEL, BANCO DE DADOS, BIZAGI E  
BUSINESS INTELIGENCE (Power BI).

PROPAE

Técnicas de Análise 
Espacial Aplicadas à 
Vigilância em Saúde 
na Atenção Primária

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
39326

87
Aplicar noções básicas de programação para elaborar relatórios 
gerenciais mais confiáveis e com informações estratégicas.

PROPLAN

Ciência e 
Tecnologia de 
Alimentos

Biossegurança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
mod_hotsite/biossegura
nca/apresentaaao/4209

114

Criar cardápios e Fichas Técnicas em Unidades de Alimentação e 
Nutrição a partir de conhecimentos e técnicas em gastronomia e 
ciências dos alimentos para  contribuir com a melhoria do serviço dos 
restaurantes universitários.

DAN

134
Criar procedimentos e técnicas para melhorar o processo de 
fiscalização dos fluxos dos Restaurantes Universitários, a partir de 
conhecimentos em Tecnologia de Alimentos.

DAN

Didática para 
Facilitação de Aulas 
Remotas

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/929

98
Aplicar técnicas de processamento e manipulação de alimentos para 
melhorar o processo de fiscalização dos Restaurantes Universitários

DAN

Especialização em 
Ciência de Dados 
aplicada a Políticas 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/996

98
Aplicar técnicas de processamento e manipulação de alimentos para 
melhorar o processo de fiscalização dos Restaurantes Universitários

DAN



Ciência e 
Tecnologia de 
Alimentos

Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 
Avançado

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145
8

98
Aplicar técnicas de processamento e manipulação de alimentos para 
melhorar o processo de fiscalização dos Restaurantes Universitários

DAN

134
Criar procedimentos e técnicas para melhorar o processo de 
fiscalização dos fluxos dos Restaurantes Universitários, a partir de 
conhecimentos em Tecnologia de Alimentos.

DAN

Comunicação
Avaliação de Impacto 
de Programas e 
Políticas Sociais

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/98

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Ciência de Dados
http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/917

127
Criar material gráfico a partir de conceitos e ferramentas de 
comunicação visual.

SGP

Gestão de Equipes 
em Trabalho Remoto

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/334

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Liderança Feminina
http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/115
5

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Liderança Sinérgica e 
Cultura Empática: 
Introdução à 
Comunicação Não-
Violenta (CNV)

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/965

177

Entender e aplicar conhecimentos relacionados à inteligência 
emocional, mediação de conflitos, negociações, comunicação oral e 
escrita, para minimizar a ocorrência de falhas e ruídos na 
comunicação e que impactam no desempenho e no clima 
organizacional

DCM

Mosquitos:bases da 
vigilância e controle

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
53701

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S



Comunicação
Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

177

Entender e aplicar conhecimentos relacionados à inteligência 
emocional, mediação de conflitos, negociações, comunicação oral e 
escrita, para minimizar a ocorrência de falhas e ruídos na 
comunicação e que impactam no desempenho e no clima 
organizacional

DCM

Pluralidade e 
Inclusão no Serviço 
Público

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/127
9

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Remote & Hybrid 
Leadership

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/140

190
Entender e aplicar ferramentas pertinentes à linguagem para 
comunicação organizacional eficiente.

PROEX

Resolução de 
Conflitos Aplicada ao 
Contexto das 
Ouvidorias do 
Ministério Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/233

215
Entender sobre a prática de praticas integrativas e complementares 
(pics) no âmbito do atendimento realizado

DIASE

Sistema Eletrônico 
de Informações - 
SEI! USAR

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/74

112
Criar apresentações de resultados e comunicações visuais de impacto 
para redes sociais, utilizando ferramentas de criação e edição e edição 
de conteúdos, como o Canva, por exemplo.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Direito
Desenvolvimento de 
Equipes

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/142

163
Entender e aplicar conhecimentos em ética e correição para analisar a 
encaminhar processos relacionados

CRG

Especialização em 
Ciência de Dados 
aplicada a Políticas 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/996

163
Entender e aplicar conhecimentos em ética e correição para analisar a 
encaminhar processos relacionados

CRG

Ética em 
Contratações 

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/137

163
Entender e aplicar conhecimentos em ética e correição para analisar a 
encaminhar processos relacionados

CRG



Direito
Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 
Avançado

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145
8

163
Entender e aplicar conhecimentos em ética e correição para analisar a 
encaminhar processos relacionados

CRG

Educação
Novas Tecnologias 
para a 
Transformação 

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/367

178
Entender e aplicar conhecimentos relacionados à metodologia e à 
didática aplicada em cursos de especialização/formação.

IEAD

Letras
Economia da 
Regulação: 
experiências setoriais

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/138
5

203
Entender e aplicar técnicas de redação oficial para escrever melhores 
e-mails, comunicações, despachos e demais atos administrativos.

IH

Redação Oficial: 
Tópicos Essenciais

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/452

203
Entender e aplicar técnicas de redação oficial para escrever melhores 
e-mails, comunicações, despachos e demais atos administrativos.

IH

Outras não 
especificadas

Análise de Impacto 
Regulatório - 
Conceitos Básicos

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/907

184
Entender e aplicar conhecimentos sobre atos normativos para 
melhoria dos serviços administrativos

IH

Aplicação de 
Penalidades nos 
Contratos 
Administrativos

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/383

184
Entender e aplicar conhecimentos sobre atos normativos para 
melhoria dos serviços administrativos

IH

Setor Público Não 
Estatal: avanços e 
desafios

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/122
1

154
Entender as principais funcionalidades do Sistema SEI e aplicar para o 
gerenciamento e acompanhamento de processos, especialmente 
aqueles relativos a contratos administrativos.

PROAD

Sistema Eletrônico 
de Informações - 
SEI! USAR

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/74

154
Entender as principais funcionalidades do Sistema SEI e aplicar para o 
gerenciamento e acompanhamento de processos, especialmente 
aqueles relativos a contratos administrativos.

PROAD

Técnica Legislativa 
aplicada à Receita 
Federal do Brasil

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/350

184
Entender e aplicar conhecimentos sobre atos normativos para 
melhoria dos serviços administrativos

IH

Psicologia Clima Organizacional
http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/140
7

185
Entender e aplicar conhecimentos sobre comunicação e 
relacionamento interpessoal, clima e comportamento organizacional e 
gestão de conflitos.

INSTITUTO 
DE 
DESENVOL
VIMENTO 
RURAL

Desenvolvimento de 
Equipes

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/142
2

159
Entender e aplicar conceitos e técnicas relativas a relações 
interpessoais e feedback para promover a melhoria das relações de 
trabalho

DIASE



Psicologia

Gestão dos 
relacionamentos 
interpessoais nas 
organizações

https://encecapacitacao
.ibge.gov.br/catalogo/ge
s_grio.php

185
Entender e aplicar conhecimentos sobre comunicação e 
relacionamento interpessoal, clima e comportamento organizacional e 
gestão de conflitos.

INSTITUTO 
DE 
DESENVOL
VIMENTO 
RURAL

Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 
Avançado

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145
8

159
Entender e aplicar conceitos e técnicas relativas a relações 
interpessoais e feedback para promover a melhoria das relações de 
trabalho

DIASE

200
Entender e aplicar técnicas de comunicação e negociação para 
mediação de conflitos.

INSTITUTO 
DE 
CIENCIAS 
SOCIAIS 
APLICADA
S

Liderança Sinérgica e 
Cultura Empática: 
Introdução à 
Comunicação Não-
Violenta (CNV)

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/965

97
Aplicar técnicas de mediação de conflitos para melhorar os resultados 
das equipes de trabalho

Reitoria

168
Entender e aplicar conhecimentos em inteligência emocional e 
relacionamentos interpessoais para estar mais preparada para lidar  
com relacionamentos interpessoais no trabalho.

IEAD

185
Entender e aplicar conhecimentos sobre comunicação e 
relacionamento interpessoal, clima e comportamento organizacional e 
gestão de conflitos.

INSTITUTO 
DE 
DESENVOL
VIMENTO 
RURAL

Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

159
Entender e aplicar conceitos e técnicas relativas a relações 
interpessoais e feedback para promover a melhoria das relações de 
trabalho

DIASE

168
Entender e aplicar conhecimentos em inteligência emocional e 
relacionamentos interpessoais para estar mais preparada para lidar  
com relacionamentos interpessoais no trabalho.

IEAD



Psicologia
Os desafios da 
liderança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59716

185
Entender e aplicar conhecimentos sobre comunicação e 
relacionamento interpessoal, clima e comportamento organizacional e 
gestão de conflitos.

INSTITUTO 
DE 
DESENVOL
VIMENTO 
RURAL

Relações 
Interpessoais e 
Feedback

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/840

159
Entender e aplicar conceitos e técnicas relativas a relações 
interpessoais e feedback para promover a melhoria das relações de 
trabalho

DIASE

Saúde Coletiva
Agentes Populares 
no enfrentamento da 
COVID-19

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
60957

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Avaliação de 
programas e políticas 
públicas

https://encecapacitacao
.ibge.gov.br/catalogo/es
t_avaliacao-programas-
politicas-publicas.php

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Biossegurança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
mod_hotsite/biossegura
nca/apresentaaao/4209

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Curso de Gestão de 
Riscos no MAPA

https://sistemasweb.agri
cultura.gov.br/avaenagr
o/mod/page/view.php?i
d=4263

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Desenvolvimento de 
Equipes

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/142
2

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Didática para 
Facilitação de Aulas 
Remotas

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/929

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Economia 
Comportamental 
Aplicada às Políticas 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/773

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Especialização em 
Ciência de Dados 
aplicada a Políticas 
Públicas

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/996

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN



Saúde Coletiva
Fundamentos e 
Metodologia da 
Educação 

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/271

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Gestão de Riscos de 
Emergências em 
Saúde Pública no 
contexto da COVID-

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
62192

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Gestão de Riscos em 
Processos de 
Trabalho (segundo o 
Coso)

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/300

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Gestão do Tempo e 
Produtividade para 
Altos Executivos - 
GTD - Getting Things 
Done

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/600

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Gestão e Apuração 
da Ética Pública - 
Avançado

http://suap.enap.gov.br/
portaldoaluno/curso/145
8

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Gestão em Ouvidoria 
para o Ministério 
Público

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/214

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

InfoDengue e 
infoGripe: vigilância 
epidemiológica de 
doenças 
transmissíveis.

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
hotsite/infodengueinfogr
ipe

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Metodologia da 
Pesquisa Cientí-fica

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
56307

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Mosquitos:bases da 
vigilância e controle

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
53701

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN

Propriedade 
Intelectual aplicada à 
ciência aberta

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
46190

68

Aplicar conhecimentos relativos a aperfeiçoamento em Direito 
Humano à Alimentação e à Nutrição Adequada para o aprimoramento 
de processos e atividades relacionadas à políticas públicas de saúde e 
nutrição.

DAN



Saúde Coletiva
Técnicas de Auditoria 
Interna 
Governamental

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/312

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Vacinação COVID-
19: protocolos e 
procedimentos 
técnicos

https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
60248

32
Aplicar conhecimentos e técnicas atualizados em Saúde Coletiva para 
contribuir com a efetividade do planejamento de atividades 
relacionadas a esta matéria.

DAN

Serviço Social Biossegurança

https://campusvirtual.fio
cruz.br/gestordecursos/
mod_hotsite/biossegura
nca/apresentaaao/4209

43

Aplicar conhecimentos em direitos de minorias no Brasil, com foco em 
Direitos Humanos, promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, 
educação para as relações étnico-raciais, formação em direitos 
quilombolas para realizar um atendimento mais qualificado aos 
usuários e melhor cumprimentos de políticas púb

DCM

Direitos Humanos da 
Criança e do 
Adolescente

https://www.escolavirtua
l.gov.br/curso/147

43

Aplicar conhecimentos em direitos de minorias no Brasil, com foco em 
Direitos Humanos, promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, 
educação para as relações étnico-raciais, formação em direitos 
quilombolas para realizar um atendimento mais qualificado aos 
usuários e melhor cumprimentos de políticas púb

DCM

Educação Aberta
https://campusvirtual.fio
cruz.br/portal/?q=node/
59533

43

Aplicar conhecimentos em direitos de minorias no Brasil, com foco em 
Direitos Humanos, promoção e defesa dos direitos LGBTQIA+, 
educação para as relações étnico-raciais, formação em direitos 
quilombolas para realizar um atendimento mais qualificado aos 
usuários e melhor cumprimentos de políticas púb

DCM

(vazio)

LICENÇA 
CAPACITAÇÃO - 
Certificação 
Avançada em 
Políticas Regulatórias

http://suap.enap.gov.br/
portadoaluno/curso/133
3

1
Analisar dados e processos quantitativamente e aplicar e analisar 
indicadores de qualidade no setor público.

(vazio)


