
Quem é a ENAP
ENAP é a Escola Nacional de Administração 
Pública que tem como missão formar e 
desenvolver agentes públicos capazes de inovar, 
alcançar resultados e servir à sociedade.

Programa 
ENAP EM REDE
O Programa Enap em Rede é uma 
parceria entre a Escola e diversas 
instituições, para oferecer eventos e 
cursos presenciais e online de curta 
duração para desenvolvimento 
profissional de servidores públicos 
lotados fora de Brasília.

O IFSULDEMINAS é parceiro da 
ENAP e, quando há turmas 
gerenciadas pela PROGEP/CDP é 
enviado o convite ao público 
alvo, via email. 

As inscrições devem ser feitas 
diretamente no site da Enap: 
<encurtador.com.br/loMZ6>.

O servidor deve escolher o curso 
que tenha turma disponível na sua 
cidade ou região. 

A seleção é realizada pela 
instituição parceira que sediará a 
turma e validada pela Enap por 
meio de mensagem eletrônica de 
matrícula. 

Consulte 
regularmente os 

cursos disponíveis!

A ENAP também está no 
Youtube com muitas lives, 
séries, mini cursos, 
workshops com diversos 
temas atuais! Consulte o 
link<encurtador.com.br/oFM
O8> ou o QRcode:

Não perca a chance de se 
capacitar cada vez mais! 
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Como Posso Participar dos Cursos 
do Programa Enap em Rede?

As turmas ofertadas no Programa são 
sempre gratuitas. Para ter acesso às 
turmas do Programa no site da Enap, 
acesse “Alunos”, em seguida 
“Educação Técnico-Gerencial” e 
“Consulte os cursos” - faça a pesquisa 
de acordo com o seu interesse. 

As turmas são abertas no decorrer do 
ano, por isso fique atento aos prazos.

O PlaforEDU é uma Plataforma Digital de 
Formação lançada pelo MEC, onde os 

servidores podem encontrar capacitações 
com a finalidade de potencializar sua 

atuação na Educação Profissional e 
Tecnológica, no âmbito da Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica.

O que é o 
PlaforEDU

A Plataforma reúne diversos cursos 
online abertos (Cursos Mooc) ofertados 
por diversas instituições de ensino, entre 
outras, da RFEPCT, que dão suporte ao 
desenvolvimento das competências 
recomendadas para um setor público de 
alto desempenho por meio de Itinerários 
Formativos. 

A PlaforEDU tem como objetivo 
proporcionar um espaço onde os 
servidores podem encontrar 
capacitações com a finalidade 
de potencializar sua atuação na 
Educação Profissional e 
Tecnológica, no âmbito da Rede 
Federal de Educação 
Profissional, Científica e 
Tecnológica (RFEPCT).

Para mais informações 
consulte o  link 
<encurtador.com.br/alsSW> 
ou o QRcode:

Na PlaforEDU você pode buscar 
as competências associadas ao 
seu perfil profissional, a partir de 
uma busca simples, e ter acesso 
a todos os cursos relacionados 
àquelas competências.


