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Mapa Estratégico da ENAP 2016-2019

Fortalecer a governança de TIC 
e priorizar a adoção de 

sistemas integrados de gestão 

Ampliar a oferta de 
programas internacionais, 
por meio de parcerias com 

escolas de governo e 
instituições de excelência 

Modernizar os recursos de 
aprendizagem e as instalações 

físicas

Expandir a oferta de cursos 
e programas de pós-

graduação com foco em 
áreas estratégicas de 

atuação do Estado 

Produzir e disseminar estudos e 
pesquisas aplicadas à 

administração pública e à 
modernização do Estado 

Fortalecer a atuação em  
redes de colaboração 

nacionais e 
internacionais

Fortalecer a formação e o 
aperfeiçoamento de agentes 

públicos, adequados às 
necessidades e competências dos 
diferentes segmentos e órgãos da 

administração pública 

Fomentar a inovação na gestão 
pública 

MISSÃO: Desenvolver competências de servidores para 
aumentar a capacidade de governo na gestão de políticas 

públicas. 

Promover o desenvolvimento 
dos servidores, alinhado ao 

alcance dos resultados 
institucionais 

VISÃO:  Ser referência em formação e desenvolvimento 
dos agentes públicos, visando ao seu alto desempenho, e 
na indução da inovação em gestão pública, a fim de obter 

resultados para a sociedade brasileira. 

Priorizar o emprego de 
soluções sustentáveis 

Atuação finalística

Implementar um modelo 
de gestão estratégica com 

foco na melhoria do 
desempenho institucional 

Aperfeiçoar a comunicação 
institucional como 

ferramenta de 
disseminação do 

conhecimento 

Gestão Estratégica Conhecimento & comunicação

Modelo Pedagógico

Consolidar a política de 
prospecção, alinhamento 
pedagógico e avaliação de 

colaboradores 

Promover a inserção de 
recursos de TIC no desenho 

de eventos de 
aprendizagem e na gestão 

do conhecimento 

Modernizar a gestão do 
governo federal, 
promovendo a 

qualidade nos serviços
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