
ADPs, Eneagrama e Desenvolvimento 

O que faz um ADP? 

CAIU NA REDE 

Essa turma se encon-

trará novamente en-

tre 29 e 31/05/19 pa-

ra o GP2 com o obje-

tivo de aprofundar os 

conhecimentos so-

bre Eneagrama apli-

cado às pessoas, su-

as competências, ví-

cios emocionais e 

perfis de liderança. 

As expectativas são 

grandes e de fato, 

espera-se que a Re-

de se fortaleça para 

articular de forma 

mais fluída o proces-

so de desenvolvi-

mento de pessoas no 

MAPA.     

A Rede de Agentes 

de Desenvolvimento 

de Pessoas do MAPA 

teve seu primeiro 

encontro presencial 

no curso de Enea-

grama na Gestão de 

Pessoas, promovido 

pela ENAGRO, de 07 

a 09/05/2019. Foi um 

momento de autoco-

nhecimento e com-

partilhamento de ex-

periências entre os 

ADPs das SFAs, CE-

PLAC, LFDAs, INMET 

e MAPA Sede. 

Foi perceptível o en-

cantamento dos 

ADPs pelo tema do 

curso, assim como 

do empenho da 

ENAGRO para a revi-

talização e fortaleci-

mento da Rede, algo 

essencial para o al-

cance das ações de 

desenvolvimento de 

pessoas por todo 

MAPA. 

Os ADPs, além do 

curso, ainda recebe-

ram informações so-

bre as ações e pro-

cessos da ENAGRO, 

tais como: gestão do 

conhecimento, fluxo 

de capacitações, Pla-

no Anual de Educa-

ção Continuada 

(PAEC), etc. 

A atual Rede de Agentes de Desenvolvimento de Pessoas foi criada pela Portaria nº 173, de 

05/02/2018, na qual institui as seguintes e principais atribuições aos ADPs: 

 Identificar junto a sua unidade de lotação e exercí-

cio a existência de carreiras relacionadas ao desen-

volvimento de pessoas;  

 Propor a adoção de providências que objetivem o 

aperfeiçoamento das atividades de gestão por com-

petências, treinamento, capacitação e disseminação 

do conhecimento necessários a eliminação das ca-

rências identificadas; e  

 Incentivar o servidor e empregado público do MA-

PA a participar dos cursos, seminários, workshops, 

congressos e demais iniciativas promovidas pela ENAGRO.  

Logo, percebe-se o quanto é importante o papel dos ADPs no MAPA, já que eles trabalham 

diretamente com o desenvolvimento das pessoas, algo essencial para o sucesso de uma or-

ganização. 

Parabéns, ADP! 
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Turma de APDs no GP1 do curso de Eneagrama realizado na ENAGRO (SIA) 

Quem é você, ADP? 

 

Valdivia Negromonte Cor-

reia é ADP da Superinten-

dência Federal de Agricultu-

ra em Alagoas (SFA-AL). 

Tem 35 anos de idade e é 

servidora do MAPA deste 

2010, aprovada por concurso 

para ocupar o cargo de 

Agente Administrativo. Atu-

almente, trabalha no Gabi-

nete da SFA-AL e também é 

Chefe Substituta da SAOD.  

Casada e mãe de dois filhos 

- Nicholas (15 anos) e Gabri-

el (6 anos), essa ADP é for-

mada em Gestão de Recur-

sos Humanos (2006) e em 

Direito (2017), cursando nes-

te momento uma especializa-

ção em Direito Constitucio-

nal e Administrativo. Em seu 

pouco tempo livre, ela reve-

la que gosta de ler, estudar, 

escutar música e cantar, 

além de se desenvolver es-

piritualmente. Não abre mão 

de estar com a família e 

acompanhar assiduamente 

os filhos nas atividades esco-

lares. 

Quando perguntada sobre o 

porquê de ser ADP, Valdivia 

revela que: “gosto de lidar 

com pessoas, acho atrativo 

temas como capacitação, 

motivação e relacionamento 

interpessoal. Agrada-me ser 

ADP, ajudando os colegas a 

se desenvolverem e melho-

rarem suas relações, satisfa-

ção no trabalho e resulta-

dos”.  

Por fim, quando questionada 

sobre como pode ajudar a 

R e d e ,  e l a  d i z  q u e 

“desenvolvendo-me continu-

amente, incentivando os co-

legas a se capacitarem, bus-

cando melhorar as relações 

no ambiente de trabalho, 

ajudando a ENAGRO naquilo 

que for demandado, com-

partilhando com os colegas 

ADPs as experiências e 

aprendendo com eles, sem-

pre no intuito de construir 

um ambiente mais eficiente, 

seguro e feliz para todos”. 

Essa é a ADP da SFA-AL, Val-

divia.    

Sugestão 

Curso EAD Gestão Pessoal - 

Base da Liderança 

50h/aula - ENAP 

Mais informações: 

https://

www.escolavirtual.gov.br/

curso/163  
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