MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA
DEPARTAMENTO DE GOVERNANCA E GESTAO
ESCOLA NACIONAL DE GESTAO AGROPECUARIA-ENAGRO-SE

OFÍCIO Nº 57/2019/ENAGRO-SE/DGG/SE/MAPA
Brasília, 24 de setembro de 2019.
Ao Senhor
GABRIEL ÁLVARO DE AMORIM
Presidente da Associação Nacional dos Técnicos de Fiscalização Federal Agropecuária
SHN - Quadra 2 - Sobrelojas 09, 13, 17 e 21 - Ed. Garvey Park Hotel
CEP 70.702-909 - Brasília - DF
Assunto: Oferta do Curso “As competências Emocionais e o Eneagrama na Gestão de Pessoas”.

Senhor Presidente,

1.
Ao cumprimentá-lo, com o obje vo de atender essa Associação Nacional dos Técnicos
de Fiscalização Federal Agropecuária (ANTEFFA) em relação à capacitação, comunico a abertura do
curso online, inicia va de ensino na modalidade à distância (EaD), “As competências Emocionais e o
Eneagrama na Gestão de Pessoas” aos servidores integrantes da carreira Agente de Inspeção
Sanitária e Industrial de Produtos de Origem Animal (AISIPOA). As inscrições estão abertas até o
dia
25 de setembro, com início imediato do curso.
2.
Dentro do atual cenário de con ngenciamento orçamentário, esta ação é um esforço
da Escola Nacional de Gestão Agropecuária (ENAGRO) em contribuir para o desenvolvimento pessoal
e, consequentemente, proﬁssional dos AISIPOAS; sobretudo, por ser extensiva, também,
aos servidores lotados nas unidades descentralizadas.
3.
A competência emocional tem se tornado uma das habilidades mais importantes na
carreira e na vida de um indivíduo. Os principais bene cios da capacitação estão relacionados com a
capacidade de compreender o funcionamento das emoções e sen mentos, bem como manter o
equilíbrio emocional nas diversas situações da vida pessoal e profissional.
4.
Outrossim, informo que este curso foi ofertado aos Superintendentes e Agentes de
Desenvolvimento de Pessoas (ADPs), para desenvolver competências emocionais indispensáveis para o
engajamento, motivação e produtividade no ambiente pessoal e profissional.
5.
Por ﬁm, considerando que a oferta foi enviada aos e-mails ins tucionais,
tempes vamente, a todos os AISIPOAs, solicito os prés mos dessa Associação no intuito de dar ampla
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divulgação ao público de interesse, bem como disponibilizar a oferta no si o ins tucional ANTEFFA,
uma vez exíguo o prazo para inscrição. Informações per nentes para realização do curso estão
registradas no Boletim Informativo, anexo, a este expediente.
6.
Agradeço a atenção dispensada e coloco-me à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se fizerem necessários.
Atenciosamente,
LUCIANA GOMES RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS
Coordenadora-Geral da Escola Nacional
de Gestão Agropecuária - Enagro/DGG/SE
Documento assinado eletronicamente por LUCIANA GOMES RODRIGUES BARBOSA DOS SANTOS,
Coordenador(a) Geral, em 24/09/2019, às 15:40, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º,§ 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sistemas.agricultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador
8575599 e o código CRC A68E3877.
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