
Enagro participa de Encontro de Servidores de Fiscalização 

Agropecuária no Maranhão 

CAIU NA REDE 

O Caiu na Rede, nesta edição, realizou um bate papo com Luciana Barbosa (foto), Coordena-

dora-Geral da Enagro, Queisi Schneider (foto), Chefe da Divisão de Gestão por Competên-

cias e do Conhecimento, e Veruska Costa (foto), Chefe do Serviço de Sistematização e Disse-

minação do Conhecimento, no qual foram abordados assuntos como o trabalho da Rede e os 

projetos de futuro da Enagro. Confira!   

 

Qual a visão da Secretaria Executiva do Mapa sobre as perspecti-

vas de novos projetos na área de capacitação? 

Luciana Barbosa: Destaco a importância da Enagro no arranjo para o 

alcance dos estados e municípios. Então, os agentes públicos dos esta-

dos e municípios  são  nosso  público-alvo,  além  da  sociedade.  Esses 

arranjos e projetos de futuro visam exatamente essas parcerias no intui-

to  de  alcançar  esse público para  que possamos  trabalhar de forma 

federativa. 

 

E qual o papel da Enagro nesse sentido? 

Luciana Barbosa: Há uma expertise da Enagro em toda a coordenação 

pedagógica junto às áreas finalísticas, que trazem o conhecimento es-

tratégico da pasta, unindo-se para, em conjunto, alcançar estados e municípios.  Através  de  

experiências  de  nossa  Escola,  trabalha-se  com  a  Gestão  do  Conhecimento, que é uma for-

ma de atuação da Enagro, cujo objetivo é atuar não só na capacitação formal, mas também, tra-

balhar na gestão dos ativos do capital intelectual do Mapa com o capital intelectual que está lo-

calizado nos estados e municípios. Logo, destaco que o conhecimento que está na cabeça das 

pessoas (tácito) é relevante nesse processo de Gestão do Conhecimento, no qual o conheci-

mento dos servidores do Mapa é complementado pelo dos servidores estaduais e municipais. 

Nesse contexto, a Enagro tem papel estratégico, justamente em estabelecer parcerias com es-

ses outros níveis (estados e municípios), transformando o conhecimento tácito em explícito 

(sistematizado), efetivando ainda mais as políticas públicas propostas pelo Mapa. 

      

Então, esta é a razão da participação da Enagro em vários eventos da área técnica co-

mo, por exemplo, o realizado no Maranhão ? 

Veruska Costa: Exatamente. No caso do evento dos Servidores da 

Fiscalização Agropecuária do Maranhão, a Enagro pôde ter contato 

com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária ( AGED-MA), onde 

todos os servidores da fiscalização desta agência e de outros esta-

dos que ali estavam representados. A ação possibilitou contatos ini-

ciais para possíveis parcerias com estados e municípios, o que é es-

tratégico para nossa Escola e para o Mapa, conforme já dito. Outro 

benefício é a aprendizagem adquirida nesse tipo de evento por par-

te do corpo da Enagro, compreendendo temas relevantes, como a 

educação sanitária, que foi o caso no Maranhão.  

   

E qual seria o papel da Rede de ADPs para a implementação de tais projetos? 

Queisi Schneider: É interessante destacar que os ADPs têm conhe-

cimentos que perpassam tanto a área administrativa quanto o cam-

po técnico dentro do Mapa, sendo que a Enagro aposta que sua Re-

de é fundamental para o alcance de sua missão institucional. Os 

ADPs são peças estratégicas para a atuação da Escola de Governo 

do Mapa nos estados e municípios, aproximando a Escola de tais 

realidades. Então, com os diversos cenários encontrados, por exem-

plo, nas Agências de Defesa, os ADPs terão papel de interlocução 

entre Enagro e esse público-alvo. Logo, a Enagro tem em seu pla-

nejamento a capacitação dos ADPs em Gestão do Conhecimento 

que possibilitará à Rede ter uma visão diferenciada  quanto  aos  

processos  de  trabalho,  já  que  esse  tipo  de  gestão  se  preocupa  com  os gaps (lacunas) de 

conhecimento relacionados tanto às competências institucionais, quanto aos aspectos  críticos  

de  trabalho.  Com  tal  treinamento,  os  ADPs  enxergarão  novas  perspectivas  e oportunida-

des nos entes federativos, atual público-alvo da nossa Escola.  
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Quem é você, ADP? 

E desta vez no “Quem é você, ADP?”, vamos conhecer um pouqui-

nho mais da servidora Mônica Costa Noronha (foto), Agente de De-

senvolvimento de Pessoas da Superintendência Federal de Agricul-

tura, Pecuária e Abastecimento no Estado do Amazonas (SFA-AM). 

Mônica tem 54 anos e trabalha na parte administrativa da SFA-AM, 

sendo que, atualmente, está exercendo suas atividades na Seção 

de Apoio Operacional e Divulgação (SAOD). 

Essa ADP é administradora por formação e no seu tempo livre gos-

ta de viajar, fazer hidroginástica, jogar vôlei e passear pela linda 

Ponta Negra, em Manaus (foto). 

Mãe de três filhos - Michel (30 anos), Bernardo (24 anos) e Vinícius 

(16 anos), Mônica assim justifica sua participação na Rede Nacional 

de ADPs da Enagro: “para aprimorar o nosso ambiente de trabalho, tornando-o mais flexível, 

ensinando os meus aprendizados e conhecimentos para a melhoria das nossas SFAs. O meu de-

sejo é que mais pessoas possam participar dessa Rede, porque só assim cresceríamos muito 

mais e melhoraríamos o ambiente de trabalho. Pois é preciso garantir tempo e espaço mais vol-

tados ao convívio, participação e expressão do conhecimento, além do cuidado de si, que passa 

pelo cuidar do outro”. 

Quanto às formas de ajudar a Rede a crescer: “acho que compartilhando as lições apreendi-

das, pondo em prática as estratégias e anseios para a melhoria das Superintendências e enten-

der as dinâmicas na prática implica na reflexão permanente e formação continuada das equipes 

nas SFAs”, declarou. 

Quanto às suas perspectivas como ADP atuando nessa 

Rede, assim Mônica enfatizou: “que tenham mais treina-

mentos e capacitações com finalidade de desenvolver 

mais os servidores dentro do serviço público para constru-

ir  uma boa imagem profissional”. 

 Logo, conhecemos a vida e pensamentos da nossa que-

rida ADP do Amazonas, Mônica Noronha. 

Sugestão 
 

Formação de Conteudistas para 

Cursos Virtuais - Módulo 1 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/240   

 

Preparação para Aposentadoria - 

Caminhos 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/200  

Entrevista com as Gestoras da Enagro  

A    Escola Nacional de Gestão Agropecuária (Enagro) do Ministério 

da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), por meio de sua 

Coordenadora-Geral, Luciana Barbosa, juntamente com Veruska 

Costa (Chefe do Serviço de Sistematização e Disseminação do Co-

nhecimento - SEDEC), Hélio Vilela (Coordenador de Emergências 

Agropecuárias - CEA/DTEC/SDA) e apoio do servidor Pedro Ferreira 

(ADP/SFA-MA), participou da programação do V Encontro Estadual 

de Servidores da Fiscalização Agropecuária do Maranhão, nos dias 

07 e 08 de novembro de 2019, no auditório Neiva Moreira na sede da 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em São Luís (MA). 

Com a temática “Educação Sanitária”, a participação da Enagro no 

evento tornou-se ação estratégica  pautada na divulgação do Progra-

ma de Qualificação Profissional na Fiscalização Agropecuária da Es-

cola de Governo do MAPA e em consonância com sua missão institu-

cional, alcançando públicos tanto a nível estadual quanto municipal.  

Em plenária, Luciana Barbosa apresentou a Enagro, sua missão,  ob-

jetivos e importância da Escola para a agropecuária nacional, além 

de suas principais áreas de atuação: Gestão por Competência, Capa-

citação e Gestão do Conhecimento. Já a Chefe do SEDEC relatou so-

bre alguns projetos implantados no Mapa sobre Gestão do Conheci-

mento, sua fundamentação teórica e qual relevância desse assunto 

para a consolidação das práticas de desenvolvimento de pessoas ali-

nhadas à razão de ser daquela pasta. 

Em seguida, Hélio Vilela apresentou o trabalho de identificação e 

prevenção de Peste Suína Clássica (PSC) e Peste Suína Africana 

(PSA), já que esta pauta tornou-se estratégica para o Mapa conside-

rando os atuais recordes brasileiros de exportação de suínos, além 

da necessidade de contenção da PSC na região Nordeste, mantendo  

a área livre da doença e a plena capacidade de exportação e comer-

cialização desse produto. Nesse momento, com apoio das  Fiscais Es-

taduais Agropecuárias da Agência de Defesa Agropecuária do Piauí 

(ADEPI), Flávia Barreto e Thaís Santos,  foi realizado um estudo de 

caso, no qual os participantes do encontro puderam responder, refle-

tir e discutir questões sobre PSC e PSA em uma situação hipotética 

de emergência sanitária. 

Ao final do evento, Luciana Barbosa respondeu questões do público 

quanto a atuação da Escola nos estados e das possibilidades de par-

cerias como, por exemplo, por meio de Termo de Cooperação Técni-

ca (TCT). 

Contudo, além da participação da Enagro nesse encontro, tal equipe 

ainda teve agenda com o Superintendente Substituto da SFA-MA, 

Fernando Lima. Na ocasião, puderam discutir sobre as necessidades 

de capacitação interna da Superintendência e possíveis caminhos de 

parceria com a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Mara-

nhão (AGED-MA) em prol do treinamento de seus servidores em PSC 

e PSA. 

Nesse sentido, Luciana Barbosa, Veruska Costa e Hélio Vilela, junta-

mente com Roberto Carlos Arruda, Chefe do Serviço de Fiscalização 

de Insumos e Serviços Pecuários e Saúde Animal (SISA/SFA-MA), re-

uniram-se com a Diretora-Geral da AGED-MA, Fabíola Ewerton Mes-

quita, e sua equipe técnica com o objetivo de conhecer a realidade e 

projetos da Agência em relação a PSC e PSA, assim como de suas 

ações de educação sanitária e capacitações de seu servidores. 

Como produto dessa reunião, a Coordenadora-Geral da Enagro co-

mentou que firmar parceria entre a Escola de Governo do Mapa e a 

AGED-MA é relevante para o desenvolvimento de programas educa-

tivos no Maranhão. “É de grande interesse a parceria para trabalhar 

ações educativas em prol dos atores envolvidos no arranjo do setor 

agropecuário. Estamos à disposição para outras parcerias”, enfatizou 

Luciana Barbosa. 

Por fim, como resultado da participação da equipe da Enagro no 

evento no Maranhão, é possível vislumbrar diversas parcerias para o 

próximo ano em prol da capacitação dos agentes que fazem a fiscali-

zação agropecuária neste país. 
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Mirian Fontenele 
(ADP/SFA-CE)) 

01/11 

Lélia Rosa 
(ADP/SFA-MS) 

01/11 

Kelly Carvalho 
(ADP/DEPOP/MAPA) 

03/11 

Maria Marangnon 
(ADP/DAS/MAPA) 

06/11 

Josilene Magalhães 
(ADP/DEP/MAPA) 

13/11 

Adriana Oliveira 
(ADP/LFDA-GO) 

20/11 

Renata Domingues 
(ADP/SPA/MAPA)) 

02/12 

 

Antônio Nascimento 
(ADP/LFDA-PA) 

03/12 

Francisca Carmassi 
(ADP/SFA-SP) 

03/12 

Welington Luz 
(ADP/SFA-SE) 

08/12 

Inês Bittencourt 
(ADP/SFA-PE) 

10/12 

Ana Cláudia Silva 
(ADP/SFA-MS) 

14/12 

Alessandra Passos 
(ADP/CGOF/MAPA) 

15/12 

Adailton Santos 
(ADP/SFA-AP) 

19/12 

  

 

  

Antônio Vitorino 
(ADP/SFA-BA) 

21/12 

Lêda Gama 
(ADP/SFA-PI) 

21/12 

Sonisley Machado 
(ADP/DEGES/MAPA) 

25/12 

Jorge Caetano 
(ADP/DSA/MAPA) 

28/12 

Duilio Lombardo 
(ADP/DEP/MAPA) 

29/12 

Lidiane Rocha 
(ADP/SFA-MT) 

30/12 

Juraci Correa 
(ADP/SFA-SC) 

31/12 

Parabéns, ADP! 
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