
1

Evania da Silva Oliveira

De: adp.mapa
Assunto: ENC: Início da atuação dos ADPs em 2019
Anexos: 19. Agenda MAPA 2018-2037 vs. 15 01 2019 (Fábio).xlsx

Bom dia a TODOS! 

  

Prezados colegas de trabalho, 

  

Para iniciar bem o final de semana que se aproxima, gostaria de compartilhar com vocês a minha nova missão no 
âmbito de nossas relações de trabalho. Antes de tudo, a opção de escolha de cada um de vocês está associado ao fato 
de minhas atividades ter interface com os seus trabalhos, pois exercem a gestão de serviços que tenho executado no 
exercício de minhas atribuições. Com isso, exponho a minha receptividade à críticas e sugestões, direcionando nossas 
futuras capacitações para resolver as nossas principais dificuldades e viabilizar o melhor atendimento possível aos 
usuários de nossos serviços, sejam eles fiscalizados, consumidores, mercado externo, enfim, presteza e gentileza, 
gerará reconhecimento perante a sociedade, com certeza! Ademais, ao final, elevaremos nosso conhecimento, por 
conseguinte, o desempenho! A partir de agora, a missão é nossa, assim espero, conto com vocês, e desde já, muito 
obrigado! 

  

Grande abraço a todos, 
 
Fábio Lopes da Cruz 
Atuação como Agente de Desenvolvimento de Pessoas – ADP. 
Auditor Fiscal Federal Agropecuário 
Superintendência Federal de Agricultura em Minas Gerais - SFA/MG 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA 
 
 

De: Evania da Silva Oliveira em nome de adp.mapa 
Enviado: quinta-feira, 17 de janeiro de 2019 22:49 
Cc: Pedro Pereira Ferreira Junior; Leidiane Aparecida Ferreira Queiroz; Fabio Lopes da Cruz; Lidiane Adriano da 
Rocha; Hugo Medeiros Souto; Danilo Losada Japiassu; Elcio Silva Lopes; Ines Figueiroa Bittencourt; Leda Regina 
Morais Vasconcelos Gama; Dione Maria Dal Bem; Antonio Carlos Prestes Pereira 
Assunto: Início da atuação dos ADPs em 2019  
  

Prezados (as) ADPs, 

  

  

A partir da conclusão da seleção de 2018 e com a publicação de designação dos ADPs, 
por meio da Portaria nº 4333, de 20/12/2018, comunicamos que novos desafios nos são 
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ofertados neste novo ano de 2019, e com isso convidamos todos os Agentes de 
Desenvolvimento de Pessoas que comecem sua atuação a partir da Navegação no nosso 
Portal da Escola Nacional de Gestão Agropecuária – ENAGRO.     

  

Essa certamente é uma das atividades mais importantes na atuação do ADP a nível 
digital, saber navegar e encontrar todas as ações da ENAGRO, para que possam auxiliar 
nas futuras demandas de sua Unidade de lotação.  

  

Lembrando que as principais ATRIBUIÇÕES do Agente de Desenvolvimento de 
Pessoas, segundo a Portaria nº 173 de 05/02/2018, são: 

  

I - identificar junto à sua Unidade de lotação e exercício a existência de carências 
relacionadas ao desenvolvimento de pessoas; 

II - propor a adoção de providências que objetivem o aperfeiçoamento das atividades de 
gestão por competências, treinamento, capacitação e disseminação do conhecimento 
necessárias à eliminação das carências identificadas; e 

III - incentivar o servidor e empregado público do MAPA a participar dos cursos, 
seminários, workshoppings, congressos e demais iniciativas promovidas pela Enagro. 

  

Em seguida, pedimos que todos os Agentes designados estudem a página de 
Procedimentos e Formulários para Solicitar Capacitação. Nesta página é interessante 
conhecer os procedimentos necessários para solicitação de capacitação e os tipos ou 
modalidades de eventos.    

  

Perceba que ora você ou o servidor que você estará instruindo poderá ser um Aluno 
Participante, um Palestrante ou até mesmo um Instrutor. Então, o preenchimento do 
formulário poderá diferenciar conforme o tipo de participação. É importante entender 
como funcionam esses procedimentos para que todos os trâmites do processo sejam 
seguidos corretamente e assim otimizar, por consequência, os prazos estipulados pela 
Enagro.   
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Com isso pedimos que os ADPs designados já iniciem uma movimentação dentro de suas 
Unidades para que possam divulgar o Portal da Enagro, bem como das ações 
disseminadas naquela plataforma.  

  

Após sua navegação no Portal da Enagro, pedimos sugestões de melhorias nos 
documentos, nas apresentações, nas imagens, ou seja, em tudo relacionado às 
informações que impactam direta e indiretamente nas ações oferecidas aos servidores 
do MAPA, para que assim possamos construir uma plataforma que seja mais concisa e 
efetiva a respeito das ações desenvolvidas por esta Escola.   

  

Comunicamos, ainda, que neste ano estamos lançando um RANKING de Atuação das 
ações executadas nas Unidades Administrativas do MAPA, em âmbito nacional. 
Certamente um desafio de competências para todos os que estiverem envolvidos. Esse 
Ranking será atualizado mensalmente e o resultado final da pontuação será divulgado 
em novembro deste ano.   

  

Em relação a este Ranking, a princípio informamos que para cada atividade realizada, 
ou seja, para cada capacitação concluída de cada servidor de sua Unidade será 
computada como 1 (um) ponto. Mas, vale salientar que não são somente as capacitações 
que pontuam, Sugestões e Iniciativas que forem acatadas para melhorias nas ações e no 
Portal da Escola também serão pontuadas.   

  

Em breve, informaremos mais detalhes sobre o Ranking. Mas, desde já todos podem 
enviar suas atividades de atuação como ADPs, bem como qualquer iniciativa em relação 
ao Desenvolvimento de Pessoas disponibilizada pela sua Unidade para os servidores. As 
atividades desenvolvidas deve ser encaminhadas para o e-mail: 
adp.mapa@agricultura.gov.br, para que possamos registrá-las.  

  

Ademais, fica facultado adicionar na sua “Assinatura padrão do MAPA” (rodapé) o título 
de Atuação como Agente de Desenvolvimento de Pessoas – ADP. 

  

Em síntese, o resumo do início das atividades para os ADPs - em 2019, são: 

  

 Navegar no Portal da Enagro; 

mailto:adp.mapa@agricultura.gov.br,
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 Conhecer e disseminar os Procedimentos e Formulários para Solicitar 
Capacitação;   

 Enviar as Atividades que sua Unidade realizou para o RANKING: Início 
01/01/2019 a 30/11/2019; 

 Editar “Assinatura Funcional”, facultado. 

  

Assim, a Enagro parabeniza todos os designados da REDE dos Agentes de 
Desenvolvimento de Pessoas – ADPs e deseja muito sucesso.   

  

  

Atenciosamente, 

Evânia da Silva Oliveira 

Coordenadora da REDE dos Agentes de Desenvolvimento de Pessoas - ADPs  

Agente Administrativo 

Divisão de Gestão por Competências e do Conhecimento - DICC 

Escola Nacional de Gestão Agropecuária-ENAGRO 

Departamento de Governança e Gestão – DGG/SE 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Esplanada dos Ministérios, Bloco “D”, Edifício Anexo, Ala “A”, Sala 001 

Fone: (61) 3218-2300 

E-mail: evania.oliveira@agricultura.gov.br 

enagro.agricultura.gov.br 
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