
Estamos em festa: aniversário de 4 anos da ENAGRO  

CAIU NA REDE 

Como forma de comemorar os 4 anos da ENAGRO, no 

dia do aniversário da Escola (19/08) foi lançado o seu 

perfil oficial na rede social Instagram, popularmente 

conhecida como “insta”. 

Tal iniciativa é mais uma forma da ENAGRO divulgar 

suas ações e ser mais conhecida pelos seus diversos 

públicos, interno e externo, possibilitando um contato 

mais rápido e interativo, algo essencial nos dias de 

hoje na era digital na qual vivemos. 

Desse modo, por meio do endereço 

www.intagram.com/enagro.mapa ou pelo “app” do 

Instagram no perfil @enagro.mapa, é possível ter 

acesso a conteúdo de interesse institucional sobre os 

treinamentos, aprendizagem e capacitação, além de 

outros eventos promovidos ou em parceira com a Es-

cola, de forma mais ágil e acessível. 

Também no “feed” e nos “stories” estão sendo com-

partilhadas informações quanto aos pilares de gestão 

da ENAGRO e sobre temas transversais ao seu traba-

lho, tais como: gestão do conhecimento e gestão por competência.  

Logo, você ADP, não vai ficar desatualizado, né? Siga o perfil da Enagro e fique por dentro 

de tudo o que acontece na sua Escola, compartilhe na sua unidade e incentive os demais ser-

vidores a conhecer essa nova ferramenta de comunicação.  

Parabéns, ADP! 

Gilson Nunes 
(ADP/SFA-GO) 

11/9 

Mônica Noronha 
(ADP/SFA-AM) 

24/9 

  

Redação e edição 

Pedro Ferreira 

ADP/SFA-MA 

(98) 3131 3424 

pedro.junior@agricultura.gov.br 

Boletim Informativo da Rede de Agentes de Desenvolvimento de Pessoas - ADP/ENAGRO/MAPA 

27/08/2019 

Nº 04/2019 

Quem é você, ADP? 

E nesta edição, vamos conhecer melhor o 

ADP da Superintendência Federal de Agricul-

tura no Rio Grande do Sul, o nosso amigo ga-

úcho raiz, Alfredo Rone Prado Oliveira. 

Com 61 anos, Alfredo é assistente administra-

tivo da SFA-RS, graduado em Psicologia e Fi-

losofia (licenciatura plena). Mas como eterno 

interessado no conhecimento, ele estudou, a 

nível de pós-graduação, Psicologia Clínica, 

Psicologia do Trânsito, Neuropsicologia e Ci-

ências Criminológicas.  

Nas horas de lazer, ele gosta de ler um bom 

livro na companhia de seu chimarrão 

(lógico!), além de conhecer novas pessoas e 

estar com sua família. 

Atualmente, esse querido ADP está solteiro e 

no tempo livre tenta curtir seus três filhos - 

Marcelo (41 anos), Alexandre (35 anos) e Ga-

briela (28 anos). 

Quando indagado sobre o porquê de fazer 

parte da Rede da ENAGRO, ele nos revela 

que “a oportunidade de ser um ADP, vem de 

encontro a uma grande paixão, de estar com as 

pessoas e com elas compartilhar conhecimen-

tos.  É  desta relação com as pessoas, através 

de nossa Rede,  que venho percebendo as infi-

nitas singularidades existentes em nossas SFAs, 

neste nosso grande País, e esta experiência 

tem sido  um fator de motivação em minhas ati-

vidades aqui na SFA-RS, uma vez que a função 

de ADP desperta muito a nossa criatividade e 

uma grande vontade de realizar mudanças po-

sitivas”. 

Sobre como pode contribuir na Rede, Alfredo 

assim fala: “a vontade e o desejo de conhecer 

outras SFAs, através da relação com outros co-

legas ADPs, acaba nos aproximando cada vez 

mais,  criando desta forma  laços afetivos mais 

estreitos e duradouros,  criando-se assim um 

processo de  comunicação  institucional mais 

eficientes, o que acaba favorecendo  muito as 

nossas relações de trabalho”.  

Por fim, sobre o futuro e suas perspectivas no 

trabalho na Rede de ADPs, esse querido ami-

go assim finaliza: “achei que a criação de uma 

Rede, que opera através da relação  entre pes-

soas,  por meio da tecnologia, foi uma grande 

sacada, bem como o compartilhamento pre-

sencial entre os ADPs,  como ocorreu nos Cur-

sos do Projeto Desenvolvendo Competências 

Emocionais, demonstrou o quanto nossa Rede 

está fadada ao sucesso”. 

Logo, conhecemos melhor essa pessoa incrí-

vel: o ADP da SFA-RS, Alfredo Oliveira.            

Sugestão 

 

Curso EAD Introdução à  

Gestão de Processos 

20h/aula - ENAP 

Mais informações: 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/106  

 

Curso EAD Gestão Estratégica 

com BSC - Fundamentos 

20h/aula - ENAP 

Mais informações: 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/103  

   

ENAGRO no insta: siga, conheça e compartilhe  

No último dia 19 de agosto, a    

Escola Nacional de Gestão Agro-

pecuária (ENAGRO) do Ministé-

rio da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA) comple-

tou 4 anos, sendo um marco e 

uma conquista no que tange ao 

processo de desenvolvimento de 

pessoas nessa pasta. 

Nesse quadriênio, nossa Escola 

capacitou 12.736 servidores, dos 

quais 3.536 possuíam função de 

gestores, totalizando quase 180 

mil horas de capacitação abran-

gendo todo o corpo administrati-

vo e técnico do MAPA espalhado 

por todo o País. 

Logo, é perceptível que nesses 4 

anos a ENAGRO vem galgando a 

passos largos no alcance de sua 

missão institucional de oferecer 

programas de desenvolvimento e 

aprendizado de excelência, pro-

piciando condições para a capa-

citação contínua e efetiva de to-

dos os envolvidos nos arranjos 

produtivos e sociais da agrope-

cuária com competência e ética. 

Cabe destacar ainda o trabalho  

estratégico da Escola em atendi-

mento a demandas específicas do 

MAPA, como a desburocratização 

dos processos de capacitação, 

gerando maior agilidade e em 

menores prazos, culminando com 

a criação do Painel de Gestão de 

Capacitação, um mecanismo efi-

ciente de controle, avaliação e 

monitoramento das ações de ca-

pacitação que promoveu maior 

eficiência e menores gastos na 

gestão do conhecimento.  

Graças aos esforços e trabalho 

árduo de toda a equipe da 

ENAGRO, foi possível a reativa-

ção da Rede de Agentes de De-

senvolvimento de Pessoas (ADP), 

exercendo papel estratégico no 

processo de desenvolvimento de 

pessoas junto às unidades des-

centralizadas e ao MAPA sede. 

Para o futuro, observado o mo-

mento de restrição orçamentária, 

buscando maior eficiência no uso 

dos recursos públicos, assim co-

mo as tendências no que tange à 

educação corporat iva ,  a 

ENAGRO busca desenvolver a 

oferta de cursos de Ensino à Dis-

tância (EaD), ampliando a base 

de alunos e se aproximando cada 

vez mais do cumprimento de sua 

missão institucional, na qual o 

trabalho dos Agentes de Desen-

volvimento de Pessoas será im-

prescindível na interlocução e 

sensibilização dos públicos-alvo 

da Escola.    

Todos os Agentes de Desenvolvimento de Pesso-

as já devem estar sabendo da publicação de 

uma nova Portaria que tornou pública a lista no-

minal dos servidores designados para compor a 

Rede da ENAGRO. 

Tal normativo é a Portaria nº 3547, de 6 de agos-

to de 2019, assinada pela Coordenadora-Geral 

da ENAGRO, Luciana Gomes Rodrigues Barbosa 

dos Santos, publicada no Boletim de Gestão de 

Pessoas, de 07 de agosto de 2019. 

Nesse documento, estão listados nominalmente 

os 62 ADPs que compõem tal Rede da ENAGRO, 

entre titulares e suplentes, dos quais 35 estão lo-

calizados nas Superintendências Federais de 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SFA), ou-

tros 5 são dos Laboratórios Federais de Defesa 

Agropecuária (LFDA) e mais 22 estão em exercí-

cio na sede do Ministério da Agricultura, Pecuá-

ria e Abastecimento, em Brasília (DF).    

Hora de se atualizar!  

ADP, ainda não conhece a sua página? Clique aqui!  
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