
 
 
Memória de reunião 
3ª reunião 
Brasília, 19 de setembro de 2008 
ENAP, sala 114, das 9h às 13h.  
 
Presidente da Mesa: Antônio Ivo de Carvalho, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca 

– ENSP/Fiocruz 

 

Participantes: Anísio Soares Vieira, da Academia Nacional de Polícia – ANP; José Inácio Jardim 
Motta, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP; Margaret Baroni, da Escola 
Nacional de Administração Pública – ENAP; Maria Cristina Macdowell, da Escola de 
Administração Fazendária – ESAF; Fátima Bruno, da Universidade de Brasília – UnB; 
Rosângela Salgado, da Escola da Previdência Social; Sérgio da Costa Côrtes, da Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – ENCE /IBGE.  

 
Coordenação de Pesquisa/Secretaria da Mesa:  
Clarice Oliveira e Paula Montagner 
 
Observadores:  
Gilson Matilde Diana, da Academia Nacional de Polícia; Sonisley Santos Machado, da ENAP.  
 

Objetivo da terceira reunião:  
 Exame minucioso do protótipo e fornecimento de mais conteúdo para os capítulos 

1 e 2 (marco 3 da metodologia) 
 

Tópicos abordados:  
 

 Na abertura, o presidente da Mesa relembrou as principais decisões da reunião anterior, 
ressaltando a definição da clientela do livro da Mesa. Para a reunião de hoje, os debates devem 
ser concentrados na análise dos capítulos 1 e 2 a partir da primeira versão de texto proposta pela 
ENAP, identificando lacunas e construindo melhor o objeto de cada capítulo no diz respeito à 
temática.  
 

 Após amplo debate, os participantes optaram pela inversão de ordem entre os capítulos 1 e 2. 
A nova estrutura foi assim definida:  

 Cap. 1 –  
 1.1 Discussão sobre o papel do Estado na sociedade contemporânea. Esse 

item inclui a discussão sobre o Estado, sobre o trabalho e sua natureza social, 
o trabalho e seu papel educativo, sobre o papel do servidor.  

 1.2  Histórico da gestão de pessoas no setor público  
 1.3 Desafio das escolas de governo na capacitação, no sentido amplo, dos 

servidores públicos – evolui até o debate das competências 

 Cap. 2 – capítulo conceitual, que deve manter a estrutura que já está posta, com 
acréscimo de alguns tópicos e algumas definições de competências, onde será feito 
uma análise das convergências entre elas e as diferentes possibilidades de aplicação. 
Deixar a escolha do conceito de competências em aberto.   
 
 



 
 
Encaminhamentos da Mesa: 

 Próxima reunião: 17 de outubro, sexta-feira, das 9h às 13h, na ENAP. Nessa reunião serão 
abordados os capítulos 3 e 4. Também está prevista a participação do prof. Allan Claudius, da 
UFMG, que palestrará na qualidade de especialista no tema.  

 5º reunião: 17 de novembro, segunda-feira.  
 
Encaminhamentos da Coordenação:  

 Envio do texto estruturado com consolidação dos debates e montagem dos capítulos 3 e 4: 
até 10 de outubro.  

 Criação de comunidade virtual – foi criada a comunidade virtual “Mesa-redonda de 
Pesquisa-Ação Escolas de Governo”.  Na página da comunidade serão postados os arquivos 
atualizados do texto, sendo livre a discussão sobre eles. Os participantes receberam em seus 
e-mails convite para acessá-la. Em caso de dúvida, contatar Clarice no telefone 3445-7104 ou 
pelo email clarice.oliveira@enap.gov.br 
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