
Objetivo geral

Capacitar servidores públicos para atuarem como

agentes da melhoria da gestão pública e serem

capazes de liderar, articular, gerir e pensar de forma

estratégica e inovadora a ação governamental,

considerando os desafios e as perspectivas da

administração pública federal, para o

aperfeiçoamento dos serviços prestados à

sociedade.

Público-alvo

O Curso é dirigido a servidores públicos federais

do Poder Executivo que atuam ou tenham potencial

para atuar como dirigentes na gestão pública e

que possuam graduação em curso de nível superior

certificado pelo Ministério da Educação (MEC).

Objetivos específicos

Ao final do Curso, o aluno deverá ser capaz de:

•  Pensar estrategicamente: prospectar e tecer

diretrizes estratégicas para o futuro da

organização, tendo por base características

históricas e contexto político-econômico e social

prospectados em análises de cenários, que

contribuam para a consolidação e inovação das

políticas de governo;

•  Gerir: viabilizar a execução de planos

estratégicos definidos pela instituição, por

intermédio de negociações, resoluções de

problemas e ajustes no processo de elaboração,

de implementação, de monitoramento e de

avaliação dos projetos sob sua

responsabilidade, orientado por princípios

éticos e de responsabilidade e com foco em

resultados;

• Articular: identificar e estabelecer parcerias e

alianças com os atores sociais e políticos

relevantes, de forma democrática, de modo a

construir a governabilidade necessária ao

alcance dos resultados pretendidos;

• Liderar: assumir posições de direção e

assessoramento superior, mobilizar os atores

para realização dos objetivos institucionais e dos

projetos e programas definidos, em especial por

meio de negociação, comunicação, articulação,

iniciativa, gestão de conflitos e de pessoas.

Metodologia

A prática pedagógica do curso privilegia a

articulação entre teoria e prática, buscando

associar a aprendizagem à reflexão e à

análise de problemas concretos, por meio de

recursos didáticos que ajudem a reproduzir

em sala de aula a realidade do setor público

e que favoreçam a troca de experiências. A

disciplina “Práticas de Gestão Pública”, por

exemplo, é composta por estudos de caso e

visitas técnicas, cujo objetivo é levar os

participantes a vivenciar e analisar situações

organizacionais concretas.

Professores

O conjunto de professores do curso agrega

doutores e mestres formados em algumas das

melhores universidades do País, sendo,

muitos deles, também servidores ou ex-

servidores públicos federais com vasta

experiência e conhecimento da realidade do

setor público.
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Programa

• Estado brasileiro e suas transformações

• Administração pública brasileira

• Fundamentos de políticas públicas

• Fundamentos do direito público

• Liderança e comunicação

• Planejamento e gestão estratégica

• Gestão de projetos

• Orçamento e finanças públicas

• Gestão estratégica de pessoas

• Negociação no setor público

• Governança e arranjos institucionais

• Arquitetura organizacional

• Monitoramento e avaliação da ação

governamental

• Gestão da informação e do conhecimento nas

organizações públicas

• Metodologia de pesquisa

• Práticas de gestão pública

Ao término das disciplinas, o aluno terá um prazo

adicional de 120 dias para a elaboração e entrega

da monografia.

Período de inscrições: de 4 de fevereiro a 3 de

março de 2013 (no site da ENAP: www.enap.gov.br).

Número de vagas: 40.

Período de realização do curso: de abril de 2013 a

junho de 2014 (parte presencial), mais 120 dias para

entrega da monografia.

Carga-horária: 372 horas, mais 120 dias para a

entrega da monografia.

Horário das aulas: nas quartas e quintas-feiras, das

19h às 22h, e nas sextas-feiras, das 9h às 12h.

Processo seletivo: prova escrita discursiva (5 de

março de 2013, às 19h); entrevista (de 25 a 28 de

março de 2013); e análise de currículo.

Matrícula: de 8 a 12 de abril de 2013.

Investimento: R$ 8.724,54 (à vista, valor com

desconto); ou em 14 prestações mensais de

R$ 642,85, totalizando R$ 9 mil.

Informações:

Secretaria Escolar: (61) 2020-3109/3407 ou
especializacao@enap.gov.br.
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