
COMUNICADO / CONVITE PARA COORDENAÇÃO DE PAINÉIS 
(e-mail de 21/02/2014) 

 

 
 
Prezados dirigentes, 
 
Em nome do Comitê Gestor da Rede Nacional de Escolas de Governo temos a satisfação de 
convidá-los a participar do X Encontro Nacional de Escolas de Governo, a ser realizado nos 
dias 12 e 13 de agosto de 2014, na Escola Nacional de Administração Pública - Enap, em 
Brasília. A antecedência na divulgação da data visa permitir às instituições da Rede que 
reservem suas agendas, desde já, para garantirem sua participação.  
 
A organização do X Encontro Nacional foi tratada pelo Comitê Gestor no início deste mês, 
em reunião realizada na Enap. Compartilhamos a seguir, as deliberações relativas aos 
critérios de participação, formato proposto e temas a serem abordados no evento. 
 
Em virtude da natureza estratégica das questões a serem discutidas, o X Encontro Nacional 
prevê a participação dos dirigentes das Escolas de Governo, os quais, se desejarem, 
poderão inscrever somente mais uma pessoa de sua instituição, em consideração ao grande 
número de escolas atualmente cadastradas na Rede (cerca de duzentas). Para a efetivação 
das inscrições, será necessário responder previamente a um questionário que apoiará o 
mapeamento do perfil da instituição e de seus representantes presentes no Encontro.   
 
O formulário de inscrição no X Encontro Nacional de Escolas de Governo, assim como o 
questionário da pesquisa, serão encaminhados oportunamente, junto à programação 
definitiva do evento. Contudo, já enviamos em anexo a programação preliminar.  
 
Pedimos atenção especial à proposta de painéis temáticos, prevista para ocorrer em 2 
sessões com 4 temas simultâneos, no dia 12 de agosto. Os painéis buscam atender ao 
grande interesse pela troca de experiências e reflexões sobre tópicos relevantes para as 
escolas de governo. Os temas sugeridos baseiam-se em propostas recorrentemente 
surgidas nos Encontros anteriores. 
  
Conforme deliberado na reunião, a responsabilidade pelos painéis será atribuída às escolas 
que manifestem afinidade com os temas e disponibilidade para os trabalhos de 
organização. Cada painel poderá conter 3 ou 4 apresentações no escopo do tema, com 
duração de 15 a 20 minutos cada uma.  
 
Assim, convidamos as escolas a assumir a coordenação dos painéis programados, que 
abordarão os seguintes temas:  
 
1. O desafio da institucionalização das escolas de governo: experiências;  
2. Educação mediada por tecnologias: experiências, limites e desafios;  
3. Cursos de pós-graduação nas Escolas de Governo: experiências, modelos e desafios;  
4. O papel da pesquisa nas Escolas de Governo: experiências e desafios;  
5. Políticas de Comunicação de escolas de governo: ideias e possibilidades;  
6. Formação de carreiras: aprendizados; 
7. Desenvolvimento gerencial de servidores: experiências e possibilidades; e  



8. Avaliação dos processos de capacitação.  
  
Entende-se que os painéis poderão incluir apresentações de especialistas convidados ou de 
dirigentes e técnicos das escolas de governo, a critério da instituição coordenadora. 
Entretanto, recomendamos evitar simples relatos institucionais, uma vez que a expectativa 
é de um evento voltado à reflexão e ao debate sobre os temas. 
 
A coordenação de painel implica em assumir o trabalho de concepção do mesmo, definição 
dos painelistas e respectivos subtemas que cada um abordará, organização e condução do 
painel durante o evento e, quando for o caso, assunção de encargos e providências de 
contratação, transporte e hospedagem de expositores.  
 
Solicitamos às escolas interessadas em coordenar painéis que enviem mensagem até o dia 
10 de abril de 2014 para redeescolasdegoverno@enap.gov.br, com a indicação do(s) 
tema(s) de seu interesse. Eventuais dúvidas e informações adicionais podem ser 
encaminhadas ao mesmo email ou esclarecidas pelos telefones (61) 2020-3031 ou (61) 2020-
3126. 
 
A Enap, na condição de Secretaria Executiva do Comitê Gestor da Rede Nacional de Escolas 
de Governo, irá se empenhar junto às interessadas a fim de compatibilizar as preferências, 
quando necessário. Proximamente repassaremos aos interessados outras informações e 
orientações. 
 
 
Atenciosamente, 
 
Assessoria da Presidência - Enap 
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