Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Curso Gestão de Desastres e Ações de Recuperação: Realizado à
distância, teve por objetivo enfatizar as ações de planejamento para
enfrentar eventos adversos. Foi realizado por meio de 02 turmas, ambas em
2014, totalizando a capacitação de 1.401 pessoas.
Capacitação Gestão de Recursos Federais de Defesa Civil: Na
modalidade presencial, visou ampliar a capacidade de gestores integrantes
da administração pública estadual e municipal no processo de captação,
aplicação e prestação de contas de recursos federais, com o propósito de
produzirem projetos passíveis de aprovação pela Secretaria Nacional de
Defesa Civil. Em 2014 foram capacitadas 908 pessoas por meio de 26
turmas distribuídas em todas as regiões do país.
Curso de Capacitação Básica em Proteção e Defesa Civil - orientações
de Prevenção, Preparação, Resposta e Reconstrução: Curso na
modalidade à distância, objetivou capacitar agentes de Proteção e Defesa
Civil em conhecimentos básicos em proteção e defesa civil. Entre 2012 e
2014 foram realizadas 05 turmas, atendendo um total de 7.235
participantes.
Curso de Gestão de Riscos: Na modalidade semipresencial, teve como
objetivo contribuir com a formação de agentes de Proteção e Defesa Civil e
outros atores oportunizando: a qualificação em Gestão de Riscos; estudo de
ferramentas ligadas à prevenção, mitigação e preparação aos episódios de
desastres; análise de eventos de desastres e aplicação de algumas
ferramentas de prevenção. Foram realizadas 02 turmas à distância (2014 e
2015) e 10 turmas para as etapas presenciais, contabilizando um total de
2.563 alunos.
Curso de Atualização em Gestão de Riscos de Desastres: Na modalidade
presencial, teve como objetivo facilitar a atuação sobre as causas do risco e
os efeitos dos desastres. Entre 2013 e 2014 foram implantadas 31 turmas,
capacitando um total de 1.181 pessoas ligadas à Gestão de Riscos de
Desastres.
Curso Bases Administrativas para Gestão de Desastres - BAGER:
Objetivou a capacitação na área de Planejamento e Gestão de Riscos.
Foram realizadas capacitações em 2013 e 2014, totalizando 94 agentes
capacitados.

