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CURSO A DISTÂNCIA

MÉTODOS DE FORMAÇÂO POR INTERNET 
PARA 

INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
junho e julho

Objetivos: Objetivos: 

- Disseminar conhecimentos sobre educação a distância 
para maior utilização da modalidade por escolas de 
governo.

- Preparar servidores públicos para a seleção, 
desenvolvimento e avaliação de programas nas 
modalidades a distância ou mista.



Turma exclusiva (105 horas)
- 19 escolas de governo brasileiras
- 30 servidores

Parceria com instituições espanholas:
- CEDDET / Fundação Centro de Educação a 

Distância para o Desenvolvimento Econômico  
e Tecnológico  

- INAP / Instituto Nacional de Administração - INAP / Instituto Nacional de Administração 
Pública      

Conteúdos:
- ambiente virtual de aprendizagem 
- metodologias para formação virtual
- ferramentas para desenho educacional 
- oferta de cursos on line
- experiências em educação a distância de    
instituições  públicas brasileiras.



SEMINÁRIO 

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

CURSOS MISTOS E REDES VIRTUAIS

EXPERIÊNCIAS BRASIL E ESPANHA 
28 a 30 de outubro

Objetivos: Objetivos: 

- consolidar temas abordados no curso a distância 
Métodos de Formação por Internet para 
Instituições Públicas.

- estimular a troca de experiências entre  
servidores das escolas de governo brasileiras
que trabalham ou se preparam para iniciar 
projetos de educação a distância  ou mista.



Participaram (21 horas)
- 17 escolas de governo brasileiras
- 35 servidores

. 

Parceria com instituição espanhola:
CEDDET / Fundação Centro de Educação a CEDDET / Fundação Centro de Educação a 

Distância para o Desenvolvimento Econômico  
e Tecnológico  

Conteúdos:
- cursos mistos
- formação de tutores
- redes virtuais de aprendizagem



CURSOS A DISTÂNCIA 

OFERTA DE TURMAS EXCLUSIVAS
janeiro a dezembro

Objetivos: 

- Ampliar oportunidades de capacitação para 
servidores públicos em todo o País.

- Disseminar a cultura de utilização de cursos a 
distância ou mistos na capacitação de servidores, em 
sintonia com a Política Nacional de Desenvolvimento 
de Pessoal.



Ofertas exclusivas e gratuitas
- 44 turmas
- mais de 2.000 servidores capacitados

. 

Cursos mais solicitados:Cursos mais solicitados:
- Ética e serviço público
- Atendimento ao cidadão
- Gestão estratégica de pessoas e planos de carreira
- Orçamento público: elaboração e execução
- Análise e melhoria de processos – MASP.



Maiores informações:

www.enap.gov.br
ENAP VIRTUAL 
cursos a distânciacursos a distância

ead@enap.gov.br

Tarcilena Polisseni
61-3445-7044


