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COORDENAÇÃO-GERAL DE PROJETOS DE CAPACITAÇÃO

PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO 32/2016/CGPROJ/DDG/ENAP

1.  JUSTIFICATIVA

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), fundação pública federal
vinculada ao Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, tem como
missão estatutária desenvolver competências de servidores para aumentar a
capacidade de governo na gestão das polít icas públicas. A Escola estabeleceu
como sua finalidade, entre outras, promover, elaborar e executar os programas
de capacitação de recursos humanos para a administração pública, conforme
art. 1º do Anexo I ao Decreto nº 6.563, de 11 de setembro de 2008, que
aprova o estatuto da Enap, com as alterações levadas a cabo pelo Decreto nº
8.091, de 3 de setembro de 2013. Mais especificamente, a Diretoria de
Desenvolvimento Gerencial – DDG promove e executa programas e cursos de
desenvolvimento técnico gerencial, que têm por diretriz o desenvolvimento e
aprimoramento das competências técnicas e gerencias dos servidores públicos,
mantendo foco na melhoria da qualidade dos serviços públicos a serem
prestados. 

 

Além das ações voltadas para a capacitação, de acordo com o Inciso IV do
art igo 2º do Decreto nº 8.091, cabe à Enap prestar assessoria técnica na
elaboração de estratégias e projetos de desenvolvimento inst itucional, e para a
formulação, implementação e avaliação de polít icas públicas. Nesse contexto se
insere a realização do curso Didática para Facilitadores de Aprendizagem, o
qual tem por objetivo preparar os servidores públicos para a aplicação de
métodos e procedimentos didáticos em cursos e programas de capacitação,
considerando-se os fundamentos e princípios da aprendizagem de adultos e a
concepção de aprendizagem experiencial de Kolb para as práticas
educacionais.  

Por esse motivo, em consonância com o art. 6º do Decreto n.º 5.707, de 23 de
fevereiro de 2006, e com os termos do Estatuto da Fundação Escola Nacional
de Administração Pública (Enap),   o Instituto do Patrimônio Histórico e
Art íst ico (Iphan) demandou a realização de duas turmas do curso Didática para
Facilitadores de Aprendizagem   . 

 

2. OBJETO

Contratação de serviços técnicos profissionais especializados para executar
duas turmas do curso  Didática para Facilitadores de Aprendizagem para
servidores do Instituto do Patrimônio Histórico e Art íst ico (Iphan)

O presente instrumento tem por objeto a descentralização de crédito entre o
Instituto do Patrimônio Histórico e Art íst ico (Iphan) e a Escola Nacional de
Administração Pública (Enap) para a realização duas turmas do curso  Didática
para Facilitadores de Aprendizagem.

 

2.1. Carga-Horária

Eventos Carga Horária
Didát ica para Facilitadores de Aprendizagem 40h
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Didát ica para Facilitadores de Aprendizagem 40h
Didát ica para Facilitadores de Aprendizagem 40h

Total 80h

 

2.2. Local de Realização
Escola Nacional de Administração Pública - Enap.

 

3. CRONOGRAMA DE ATIVIDADE, META FÍSICA DE EXECUÇÃO E
VALOR DO PROJETO

3.1. Cronograma de Atividades e Meta Física de Execução

Este Plano de Trabalho será executado até  18 de  dezembro de 2016, tendo
início a part ir da publicação do extrato do Termo de Execução Descentralizada
no Diário Oficial da União (DOU), podendo o prazo ser prorrogado se houver
interesses dos part ícipes.

a) Soluções de Capacitação EVENTOS

 

Eventos CH Início Fim
Mesta Física

alunos
capacitados

Didática para
Facilitadores de
Aprendizagem

40 definir data  4 a 8/7/2016
Capacitar 

24
servidores

Didática para
Facilitadores de
Aprendizagem

40 definir data 3 a 7/10/2016
Capacitar 

24
servidores

 

(*) O cronograma oficial será encaminhado pela Enap  por meio de Ofício e
poderá ser alterado por meio de comunicação eletrônica, realizada entre os
interlocutores de cada inst ituição.

 

 

3.2. Valor do Projeto

a)    Custo do Projeto e Cronograma de Desembolso
O custo total do projeto é da ordem de R$ 10. 368, 00 (dez mil trezentos e
sessenta e oito reais), referentes à realização dos  cursos  programados, que
totalizam  80 horas de atividades.  
A descentralização do crédito deverá ser efet ivada para a UG 114702 - Gestão
11401, em parcela única, considerando-se os elementos de despesa a seguir:

 

Resumo por
elemento de

despesa
VALOR R$ TOTAL R$ Cronograma de

Desembolso

33.90.36

Outras
Despesas

com
Terceiros -

Pessoa
Física

8.000,00

 
junho/2016

33.90.30 Materiais
Diversos

240,00

33.90.39 Serviço de
Apoio

528,00

Encargos
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33.91.47
Encargos
Pessoa
Física

1.600,00

Total R$
10.368,00

b) Programa de Trabalho e Fonte dos Recursos

 

Programa de
Trabalho/Projeto/Atividade Fonte

Resumo por
elemento de

despesa
 

Valor
Total R$

13.128.2107.4572.0001
 
 

 33.90.36

Outras
Despesas
com
Terceiros
- Pessoa
Física

R$
8.000,00

 33.90.30 Materiais
Diversos

R$ 240,00

 33.90.39 Serviço
de Apoio

R$ 528,00

 33.91.47
Encargos
Pessoa
Física

R$
1.600,00

Total R$
10.368,00

(*) O Programa de Trabalho/Projeto/Atividade e a Fonte deverão ser
informados pelo órgão demandante de acordo com a alocação interna dos
recursos destinados à realização do projeto.

 

4. APROVAÇÃO

 

 

 

 

Documento assinado eletronicamente por Paulo Marques, Diretor(a) de
Desenvolvimento Gerencial, em 30/05/2016, às 17:41, conforme horário
oficial de Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

Documento assinado eletronicamente por JUREMA DE SOUSA MACHADO,
Usuário Externo, em 06/06/2016, às 15:12, conforme horário oficial de
Brasília e Resolução nº 9, de 04 de agosto de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.enap.gov.br/autenticidade, informando o código verificador
0049262 e o código CRC 8AF1073C.
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