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Missão da ENAP 

 

  

Desenvolver competências de  

servidores públicos para aumentar 

 a capacidade de Governo na  

gestão das políticas públicas 
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Realizando a Missão 



Curso de Formação 

Segunda etapa do concurso público para 
provimento de cargos de EPPGG. 

 

Caráter classificatório e eliminatório com 
pontuação máxima de 250 pontos. 

 

Quantidade de alunos:     103 EPPGG 

 

  Duas turmas. 

       

 

 



 

Formar carreiras de Estado é formar 

profissionais que consubstanciarão o 

Estado, num horizonte temporal que 

extrapola mandatos políticos. 



Ao EPPGG  cabe 
 

 formular, implantar e avaliar políticas 
públicas, podendo atuar em todos os 
órgãos do governo federal; 

 assessorar alta direção. 

 



Perfil profissional  – EPPGG 
Visão de finalidade e prioridade 

Capacidade de lidar com problemas complexos 

Capacidade de pesquisar, buscar informações e 
capacitar-se 

Capacidade de se comunicar 

Capacidade de trabalhar em equipe 

Polivalência 

Capacidade de dar respostas aos imprevistos e inovar 

Capacidade de trabalhar sob pressão 

Capacidade de liderar 

Ética e Responsabilidade Públicas 



Premissas 

 Oferecer referenciais para que os EPPGG 

possam:  

- compreender o contexto em que vão 
atuar; 

- desenvolver uma visão realista, crítica e 
construtiva sobre os principais desafios 
nas diversas situações na Administração 
Pública Federal; 

- ser os sujeitos de seu desenvolvimento. 
 



Estrutura do Curso 
EPPGG (540h) 

Atividades introdutórias (20h) 

Quatro eixos programáticos  (400h) 

 Marcos analíticos - visão de conjunto do 

funcionamento do Estado brasileiro, com temas 

do exercício profissional e agenda de governo.  

Módulo Práticas de Governo (100h) 

Palestras (20h) 



Metodologia 
 

 apresentar e COMPARAR ABORDAGENS diversas 
sobre os temas, à luz dos desafios e do debate 
contemporâneo, recorrendo aos conceitos e teorias 
quando necessário; 
 

 criar um ambiente de aprendizagem e propiciar 
desafios que EXERCITEM A CAPACIDADE DE 
ANÁLISE, o espírito investigativo e crítico, a 
cooperação e a capacidade de expressão; 
 

 estratégias diversificadas de aprendizagem, com 
ÊNFASE EM ATIVIDADES PRÁTICAS E 
APLICADAS À REALIDADE: exposição dialogada, 
leituras dirigidas, discussões em grupo, debates em 
plenária, visitas técnicas, oficinas e trabalho de 
campo supervisionado. 

 



Eixos Programáticos 

1 - Estado, Sociedade e Democracia - 52h 

2 -  Economia e Desenvolvimento - 72h 

3 - Administração Pública - 144h 

4 - Políticas Públicas - 132h 



 Analisar as mudanças políticas e institucionais 
recentes nas relações entre a Sociedade e o 
Estado e discutir seu significado para ampliação 
dos direitos dos cidadãos.  

 Analisar a participação da sociedade civil como 
condição para fortalecer a democracia e promover 
o desenvolvimento. 

 Compreender as características e o funcionamento 
do sistema político brasileiro e suas implicações na 
produção e nos resultados das políticas públicas. 

Eixo 1 – Estado, Sociedade e Democracia 
 
Objetivos 



O Estado Contemporâneo e suas 

transformações (16h) 

Democracia e cidadania no Brasil (16h) 

Sistema político brasileiro (20h)  

 

 

 
 
 

Eixo 1 – Estado, Sociedade e Democracia 
 
Disciplinas 



 Analisar a economia brasileira contemporânea e o papel 
do Estado na formulação e implementação de políticas 
públicas para redução das desigualdades socioespaciais e 
alcance dos objetivos da estabilidade e do 
desenvolvimento sustentável. 

 Identificar as dinâmicas que influenciam o 
comportamento da economia mundial e seus impactos na 
economia brasileira. 

 Analisar a realidade fiscal no Brasil à luz dos 
condicionantes de financiamento do Estado. 

 Compreender os principais conceitos, fundamentos e 
instrumentos de intervenção do Estado na economia. 

 Analisar as políticas de regulação e defesa da 
concorrência no Brasil. 

Eixo 2 – Economia e Desenvolvimento 
 

Objetivos 



Economia Brasileira (24h)  

Economia Internacional (16h) 

Economia do Setor Público (16h) 

Economia da Regulação (16h)  

 

 

 
 
 

Eixo 2 – Economia e Desenvolvimento 
 
Disciplinas 



 Debater as principais concepções teóricas da 
administração pública contemporânea em relação às 
reformas empreendidas no Brasil e no mundo. 

 Compreender o papel do servidor e da administração 
pública face aos desafios da promoção do 
desenvolvimento sustentável e da cidadania. 

 Desenvolver uma visão de conjunto da complexa 
realidade institucional em que o servidor atuará. 

 Identificar os principais sistemas e tecnologias da 
Administração Pública Federal brasileira e sua 
importância para a melhoria da gestão pública.  

 Conhecer as bases do marco jurídico da Administração 
Pública brasileira para aplicá-lo ao cotidiano da gestão. 

 Refletir sobre os valores éticos inerentes às questões 
relacionadas ao interesse público. 

Eixo 3 – Administração Pública 
Objetivos 



Marcos e Fundamentos da Administração Pública 

 O Debate Contemporâneo da Gestão Pública (16h) 

 Administração Pública Brasileira (20h) 

 Fundamentos do Direito Público (20h) 

Ciclo de Gestão e Organização 

 Planejamento e Gestão Orçamentária e Financeira (24h) 

 Compras, Contratos e Licitações (12h) 

 Convênios e Termos de Parceria (12h) 

 Gestão Estratégica nas Organizações Públicas (32h) 

 Comunicação Escrita em Governo (a distância) (8h) 

 

 

 
 Eixo 3 – Administração Pública   

 

Disciplinas 



 Analisar os modelos de políticas públicas, propiciando 
reflexão integrada e crítica de suas dimensões. 

 Identificar a agenda do governo e da sociedade em 
relação às políticas públicas e debater seus principais 
problemas e possibilidades. 

 Conhecer instrumentos e modelos de planejamento, de 
análise e de implementação de políticas públicas, 
buscando aplicá-los a situações concretas pertinentes à 
ação governamental no Brasil. 

 

 

Eixo 4 – Políticas Públicas 
 
Objetivos 



 Análise de Políticas Públicas (24h)  

 Planejamento Estratégico Governamental (16h) 

 

 

 
 
 

 Análise e Interpretação de Indicadores (16h) 

 Métodos de Planejamento Aplicados ao Desenho de 
Programas (24h) 

 Elaboração e Gerenciamento de Projetos (16h) 

 Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas (20h) 

 Oficina de Políticas Públicas (16h) 

Marcos de Análise 

Ciclo de Políticas Públicas 

 

Eixo 4 – Políticas Públicas 
 

Disciplinas 



Práticas de Governo 
 
Objetivos 
  

 Levar os participantes a vivenciar e 

analisar situações organizacionais 

concretas, tendo em vista contribuir 

para a conformação de uma visão 

abrangente e crítica acerca dos desafios  

da gestão governamental e de políticas 

públicas, bem como contribuir para o 

atendimento de suas necessidades 

individuais de desenvolvimento. 

 



 
 
 

Práticas de Governo 

  Trabalho de Campo Supervisionado 

(80h) 

 Trabalho de Campo Supervisionado – 1ª 

semana - (40h) 

 Trabalho de Campo Supervisionado – 2ª 

semana - (40h) 
 

 Oficina de Análise da Prática 

Governamental (20h) 



 
 
 

Palestras 
 
Objetivos 
 

 Complementar e aprofundar temas das 

disciplinas 

 

 Debater temas atuais e da agenda 

governamental 

 

 Proporcionar contato com a realidade 

institucional e organizacional do governo 

 

 
 



 
 
 

Palestras – alguns temas 

 Eixos Temáticos do PPA 2012-2015 

Desenvolvimento Econômico (“Plano de 
Desenvolvimento do Setor Produtivo”) 

 Erradicação da Miséria (“Plano Brasil sem Miséria”) 

 Direitos da Cidadania 

 Gestão e Infraestrutura: 
- PAC; 
- Fortalecimento Institucional do Estado 

 
Coordenação das Ações e Políticas do Governo Federal 

 A Necessidade de uma Lei Orgânica da Administração 
Pública 

 Relações entre Executivo e Legislativo 

  Ética no Mundo Contemporâneo 

 Políticas Fiscal e Monetária do Governo Federal 

 Globalização e Políticas Públicas, etc. 



Sequência 

  

 

 ATIVID. 

INTROD. 

Eixo 1 Eixo 2 
Eixo 3 

(I) 
Eixo 4 

TCS e 

APG (I) 

Eixo 3 

(II) 

TCS e 

APG (II) 
ENCERR Análise de Programas 

Governamentais 

Análi-

se… 

Palestras 
Pales-

tras 

Comunicação Escrita em Governo 



Avaliação 

  A avaliação do aproveitamento no curso é 

expressa até o limite de 250 pontos. 

  Para o candidato ser aprovado, ele deverá 

obter um mínimo de 50% dos pontos 

máximos de cada eixo e, também, um 

mínimo de 60% do total de pontos do 

curso (150 pontos) 

. 



Avaliação 
 

  A avaliação poderá ser composta por 

provas, trabalhos individuais e trabalhos 

em grupo. 

 

No início de cada eixo, serão apresentados 

em detalhes os instrumentos de avaliação 

de aproveitamento que serão 

empregados. 

 



Segunda Avaliação  
 

i. Ausência justificada, com devido 

deferimento da Diretoria de Formação 

Profissional. 

 

ii.  Se o candidato não obtiver 50% de 

aproveitamento na avaliação, 

oportunidade esta limitado a, no 

máximo, dois eixos do curso.  

 



Regime Didático 

das 9h às 12h 

das 14h às 17h 

duas horas não presenciais 

– Intervalos de 15 minutos (pela manhã e à 
tarde) 

–Previsão de palestras à noite (19h às 
21h) 

–Calendário atualizado semanalmente (site 
e painel na sala de aula) 

–  Previsão de aulas em alguns sábados e 
feriados 



Recursos didáticos 

Ambiente virtual de aprendizagem 
(Moodle) 

Salas de aula e de apoio 

  Laboratório 

Acesso à internet. 



Equipe 

   Maria Stela Reis – Diretora de Formação Profissional 

   Cláudia Antico – Coordenadora-Geral de Formação 

   Gabriel Felipe da Fonseca Dizner – Coordenador do 

Curso EPPGG 

   José Luiz Pagnussat – Coordenador do Curso APO 

   Paula Cristina Mortari da Costa – Coordenadora do 

Programa de Aperfeiçoamento para Carreiras 

   Anna Paula Feminella 

   Klédina Rodrigues da Silva 

   Renata Fernandes Mourão 

   André Luiz Urcino Silva Valente (estagiário) 

 

    



BOM CURSO! 


