
DEP: Estudos e pesquisas 
para soluções

Criada em 1985 para complemen
tar a atuação e os serviços prestados 
pela FUNCEP — a Diretoria de Es
tudos e Pesquisas (DEP) vem subsi
diando a Secretaria de Administração 
Pública da Presidência da República 
(SEDAP) na tom ada de decisões so
bre a Reforma Administrativa e a for
mação do servidor público civil, por 
intermédio de avaliações e diagnósti
cos de solução para os principais pro
blemas que afligem o servidor e o ser
viço público.

Com uma estrutura adequada a 
seus objetivos, a DEP desenvolve ain
da, segundo depoimento de seu Dire
tor, Hermano M achado Ferreira Li
ma, projetos nas áreas de estudos so
bre a memória da Administração Pú

blica e da própria FUNCEP; de coo
peração técnica internacional; de pes
quisas sobre o funcionamento e a es
trutura do serviço público; de edito
ração de ensaios e documentos, anais 
e coleções, incluindo a coordenação 
editorial da Revista do Serviço Públi
co e, também, da divulgação da Re
forma Administrativa por intermédio 
de fóruns de debates, simpósios, se
minários, encontros, etc.

Sobre a memória da administração 
pública e da FUNCEP, a DEP reali
za dois trabalhos: O primeiro é a co
leção “ História Administrativa do 
Brasil”, programada para 40 volumes, 
consolidando as diversas experiências 
sobre administração pública no Bra
sil, desde o período colonial até os

dias de hoje, preservando im portan
te acervo histórico e constituindo va
liosa fonte de consulta para os estu
diosos do assunto. Dessa coleção já 
foram editados e impressos 14 volu
mes, sendo que outros dois volumes 
estão em fase final de edição. Assim, 
todo o período da administração im
perial já está documentado. A próxi
ma fase desse projeto será a recupe
ração do período republicano.

A nível interno, a Diretoria vem 
elaborando estudo sobre a história da 
FUNCEP, incluindo-se aí a organiza
ção do arquivo da instituição. No mo
mento, dois técnicos da Fundação es
tão fazendo curso avançado sobre ra
cionalidade documental, na Univer
sidade de São Paulo - USP

Estudos e pesquisas para a 
solução dos problemas que 

afligem o servidor e o serviço 
público

No tocante à cooperação técnica 
internacional a DEP desenvolve um 
programa de fomento ao treinamen
to de servidores públicos brasileiros 
no exterior, assim como o intercâm
bio de experiências com instituições 
de alto nível na área de adm inistra
ção pública, buscando contribuir pa
ra a valorização e a modernização do 
serviço público (ver quadro).

Na área de estudos e pesquisas so
bre o serviço público, Flermano M a
chado relata alguns trabalhos já  con
cluídos: 1 — Com paração de dados 
entre a Administrçaão Pública e a pri
vada através da análise da Relação 
A nual de In fo rm ações Sociais 
(RA1S), onde se verificou a rotati
vidade da mão-de-obra, característi
cas gerais do emprego e a relaçãoD r H erm ano M achado, D iretor da DEP.
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emprego-salário; 2 — Pesquisa sobre 
“Política Salarial-para Servidores Pú
blicos da Administração Direta Fede
ral”, que analisou a evolução dos sa
lários do funcionalismo durante o pe
ríodo de 1977 a 1986, para subsidiar 
a nova política do setor; 3 — Estu
dos sobre “Jornada de Trabalho, 
Aposentadoria e Estabilidade no Em
prego”, que analisou a evolução das 
questões trabalhistas, desde a revolu
ção industrial em diversos países. 
Vantagens e desvantagens das jo rna
das parciais de trabalho, limite de ida
de para aposentadoria e estabilidade 
funcional em diversos países de dife
rentes regimes.

Acervo histórico e fonte de 
consulta sobre a história 
administrativa brasileira

Atualmente, vem sendo desenvol
vida pesquisa que busca traçar o per
fil do administrador público brasilei
ro. Esse trabalho pretende levantar o 
número e a lotação de todos os car
gos de direção e assessoramento da 
administração pública federal e carac
terizar a qualificação desses dirigen
tes, sua formação e capacitação para 
os cargos que ocupam, para identifi
car a necessidade de treinamento des
sa mão-de-obra.

Herm ano M achado lembra que a 
DEP promove há 6 anos o Concurso 
de M onografias sobre o Serviço Pú
blico, visando a incentivar a produção 
de textos nacionais sobre problemas 
brasileiros, estimulando a pesquisa e 
a produção de literatura técnica en
tre os servidores públicos.

Ainda para este ano, o diretor da 
DEP anuncia a atualização da “C o
letânea de Legislação de Pessoal”, que 
objetiva simplificar a tarefa adminis
trativa nas consultas e pesquisas so
bre legislação do pessoal civil, atra
vés da reunião de todas as referências 
de cada um desses assuntos em uma 
única coleção seqüencial e hierarqui- 
zada.
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