


A Escola

“A ENAP pode contribuir bastante para enfrentar a agenda de desafios brasileiros, em que
se destacam a questão da inclusão e a da consolidação da democracia. Profissionalizando

servidores públicos colaboramos para o aperfeiçoamento de nossas instituições.” 

Helena Kerr do Amaral
                                        Presidente da ENAP

Mais de 20 anos de atuação da ENAP Escola Nacional de Administração Pública, em torno da
missão de desenvolver competências de servidores federais para aumentar a capacidade de
governo na gestão das políticas públicas, conferem à instituição a credencial de referência nacional
no campo da formação e da capacitação.

Fundação pública vinculada ao Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão, a Escola, desde
sua criação em 1986,  capacitou 245 mil servidores
de todo o País. Em 2007, foram 26 mil capacitações
de servidores da Administração Pública Federal em
mais de 60 diferentes cursos ofertados.

Com uma média de 1.800 alunos por mês, a
ENAP oferece cursos presenciais e a distância

A ENAP oferece cursos de desenvolvimento
gerencial, cursos sob medida, formação inicial,



aperfeiçoamento de carreiras e pós-graduação nas modalidades presencial, a distância ou mista,
além de visitas técnicas, debates e seminários com temas relacionados à administração pública:
políticas públicas, gestão governamental, planejamento e gestão orçamentária e financeira,
economia e desenvolvimento, Estado, sociedade e democracia.

O detalhamento dos temas tratados nessas áreas se encontra no catálogo de cursos da Enap.
(http://www.enap.gov.br/ Catalogo de cursos)

A instituição trabalha tanto no desenvolvimento de programas de capacitação para habilitação de
servidores ao exercício de cargos em comissão DAS (Direção e Assessoramento Superior) quanto
na coordenação de programas de capacitação gerencial das outras escolas de governo.

Corpo Docente
Para se consolidar como unidade de ensino, a ENAP busca a excelência do corpo docente, com
cerca de 200 professores colaboradores. São doutores, mestres, pós-graduados e servidores

com larga experiência em gestão pública, que
ajudam a criar o padrão ENAP. À qualificação
teórica soma-se a habilitação prática na
administração federal. Aproximadamente 76%
dos professores possuem vínculo com órgãos
públicos, sendo 20% provenientes de
universidades e faculdades e o restante de
outras instituições do governo.

56% dos professores dispõem de
titularidade de mestrado e doutorado.

Docentes - Titulação



Docentes especialistas de países como Canadá, França, Espanha, África do Sul, Estados Unidos,
Alemanha, Holanda, Irlanda, Portugal e Suécia são convidados regulares para ministrar cursos
na ENAP, gerando oportunidades de troca de experiências com outras realidades.

Formação de Carreiras
A ENAP é responsável pela formação inicial de duas carreiras do ciclo de gestão: a de Especialista
em Políticas Públicas e Gestão Governamental (EPPGG) e a de Analista de Planejamento e
Orçamento (APO), ambas integrando o quadro do Ministério do Planejamento, Orçamento e
Gestão.  Os cursos de aperfeiçoamento permanente desses profissionais configuram uma
importante ação da Escola e constituem requisito para promoção de carreira de EPPGG. Desde
2006, os cursos são ofertados de forma modular, disponibilizando maior campo de escolhas
temáticas e períodos de realização. A partir de 2008, com a oferta ampliada, a ENAP abriu vagas
nessas turmas para os Analistas de Planejamento e Orçamento, buscando o intercâmbio  dos
profissionais como um dos elementos de enriquecimento do programa formativo.

Tais cursos têm o propósito de oferecer marcos
de referência – conceituais e aplicados –
direcionados tanto ao aprimoramento
profissional quanto ao enfrentamento dos
desafios de melhoria progressiva e necessária
inovação na gestão pública. As atividades de
ensino compreendem amplo leque de temas
do ciclo da gestão, como formação de agenda;
formulação, implementação e avaliação de
políticas públicas; desenho e gestão de
programas governamentais; e planejamento e
gestão de organizações públicas.



Pós-Graduação Lato Sensu
Para fortalecer a iniciativa da educação continuada, desde 2005 a ENAP oferece curso de pós-
graduação lato sensu em Gestão Pública, credenciado pelo Ministério da Educação. Com mais
de 360 horas-aula, o objetivo é contribuir para a formação dos servidores na tomada de decisão
e no processo de desenvolvimento institucional.  O ingresso é feito por processo seletivo
composto de prova escrita e entrevista.

A ENAP está habilitada pelo MEC a ministrar pós-graduação em todas as suas áreas de competência.

São cursos presenciais e a distância em quatro grandes áreas: Gestão de Pessoas; Gestão de
Logística Pública e Tecnologia da Informação; Planejamento e Gestão, Orçamento e Finanças, e
Desenvolvimento de Gerentes e Dirigentes.

Na modalidade a distância, são oferecidos 26 cursos nas áreas de Ética, Orçamento, Gestão
de Pessoas, Legislação de Compras e Informática, voltados para dirigentes, gerentes e servidores
de diferentes áreas de administração.

Difusão
Para fomentar a discussão de temas da administração federal, a ENAP conta com o Café com
Debate, no qual dirigentes, cientistas e acadêmicos nacionais e internacionais discutem
perspectivas e desafios dos distintos campos da gestão pública em ambiente descontraído, onde
é servido o café da manhã.

Para conhecer a programação do Café com Debate acesse www.enap.gov.br.



A Mesa-Redonda de Pesquisa-Ação permite reunir dirigentes, técnicos, acadêmicos e
especialistas, tanto do setor público quanto do privado, para aprofundar conhecimentos e debater
temas de ponta na gestão pública, como a capacitação de servidores por competências e a
educação a distância.   

A ENAP edita publicações sobre temas relacionados
ao Estado, à administração pública e à gestão
governamental, reunindo trabalhos de autores
brasileiros e estrangeiros na Revista do Serviço
Público, iniciada em 1937; na série Cadernos ENAP,
em sua 32ª edição; e em livros traduzidos. As
publicações estão disponíveis no site da escola para
acesso gratuito no formato eletrônico ou aquisição
no formato impresso.

Para conhecer as publicações, acesse
www.enap.gov.br em Publicações.

Inovação
O concurso Inovação em Gestão Pública Federal é um incentivo para que o Estado brasileiro
aumente a qualidade do atendimento e melhore a eficácia e a eficiência dos serviços ofertados
aos cidadãos.

Desde 1996, a ENAP promove anualmente essa seleção, premiando soluções inovadoras e criativas
de equipes da administração federal. Conta com a parceria do Ministério do Planejamento, Orçamento
e Gestão e com o apoio da Embaixada da França, da Cooperação Espanhola, da Escola Canadense



do Serviço Público – CSPS e da Agência
Canadense para o Desenvolvimento
Internacional – CIDA, que propiciam aos
premiados visitas técnicas a esses países. Já
premiou 281 ações procedentes de diversos
órgãos da administração pública federal, que
podem ser conhecidas no Banco de Soluções e
nas publicações da ENAP.

Confira o Banco de Soluções
http://inovacao.enap.gov.br/

Parcerias Nacionais
Por meio de acordos de cooperação
técnica, escolas de governo federais e
estaduais e centros de capacitação têm
difundido os cursos de educação
continuada e de desenvolvimento
gerencial, possibilitando que servidores
lotados fora do Distrito Federal participem
dos cursos regulares da ENAP em suas
localidades.

 Conheça as instituições que ofertam os
cursos ENAP em www.enap.gov.br



Parcerias Internacionais
O propósito institucional da ENAP é fortalecido pela cooperação internacional e pelas parcerias
com diversos países, como Canadá, Espanha, França, Portugal e China. Além de visar à
capacitação e aperfeiçoamento do corpo técnico da Escola, essa cooperação permite a
prospecção de temas e métodos educacionais, a interlocução de práticas em temas como
liderança, planejamento e gestão estratégica, negociação, mobilização de equipes para
resultados e gestão de programas sociais.

A ENAP representa o governo brasileiro em várias iniciativas de âmbito internacional, como a
Escola Iberoamericana de Governo e Políticas Públicas (IBERGOP), a Escola Iberoamericana de
Administração e Políticas Públicas (EIAPP) articulada pelo Centro Latinoamericano de
Administração para o Desenvolvimento (CLAD), o Instituto Mercosul de Formação (IMEF), bem
como a Rede de Institutos Nacionais de Administração Pública e Equivalentes dos Países de
Língua Portuguesa (Rinape).

Rede Nacional de
Escolas de Governo

A Rede Nacional de Escolas de Governo partilha experiências e conhecimentos sobre boas
práticas dessas escolas. Criada em 2003, a ENAP promove e coordena as ações da Rede - uma
articulação autônoma entre instituições de formação das várias esferas de governo, dos três poderes,



composta por 90 diferentes tipos de organização. Entre estas há 11 escolas federais que
constituem o Sistema de Escolas de Governo da União, responsável por disseminar a
implementação da Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoal.

Distribuição das Instituições Participantes da
Rede Nacional de Escolas de Governo



ENAP

The Brazilian National School of Public Administration

SAIS Área 2-A

70610-900 – Brasília-DF

Tel.: +5561 3445 7000  Fax.: +5561 3445 7167

Estrutura
A ENAP possui 27 salas de aula, 4 laboratórios de informática, sala de videoconferência, auditório
multifuncional para 150 pessoas, além de alojamento com 84 apartamentos, restaurante e área
com piscina, ginásio e quadras de tênis e poliesportiva.

Vale destacar a Biblioteca Graciliano Ramos, referência nacional em administração pública e
gestão governamental, que tem em seu acervo quase 10 mil livros e 155 títulos de periódicos,
entre nacionais e estrangeiros, atualizados. Aberta ao público em geral, a biblioteca funciona, de
segunda a sexta-feira, das 9h às 21h.

Para pesquisar o acervo da Biblioteca acesse
http://biblioteca.enap.gov.br/


