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Secretário faz 
defesa da Enap

Na qualidade de representante da 
Escola Nacional de Administração 
Pública, o secretário-executivo da 
Enap, Paulo Eduardo Silva Oliveira, 
participou no dia 28 de setembro de 
um debate sobre “o espaço profissio
nal e a formação do adm inistrador”, 
realizado durante o 9? Encontro Bra
sileiro de Administradores (EMBRA) 
que foi patrocinado pelo Conselho 
Federal de Administração (CFA), em 
Natal, no mês de setembro.

Paulo Eduardo explicou os obje
tivos e a estrutura curricular do Cur
so de Especialistas em Políticas Pú
blica e Gestão Governamental inicia
do dia 11 de agosto pela Enap. Na 
oportunidade ele garantiu ao plená
rio do 9? EMBRA que a existência da 
Enap “não pode ser responsabiliza
da pelo fechamento de alguns cursos 
de Administração no país” e nem 
tampouco a carência de recursos or
çamentários e financeiros para o en
sino superior deve ser debitada à Se- 
dap, porque o “assunto é da alçada 
administrativa do Ministério da Edu
cação”.

Segundo o secretário-executivo da 
Enap, a formação dos Especialistas 
em Políticas Públicas e Gestão Gover
namental “transcende a formação 
tradicional dos administradores, pois 
se trata de um executivo eclético, tão 
especializado em ciência política, di
reito e economia, quanto em adminis
tração”. Sobre o assunto, Paulo Edu
ardo rebateu as críticas de que os ad
ministradores formados em cursos re- 
gulares de nível superior podem, a 
partir da instalação da Enap, serem 
considerados profissionais desprepa
rados para ocuparem cargos de dire
ção e gerência nos três níveis de go
verno, afirm ando que “a formação 
profissional especializada e compe
tente jamais será descrédito para 
qualquer profissional ou instituição 
de ensino”.

Funcep e Sudene 
já  têm convênio
A Funcep acaba de celebrar con

vênio com a Sudene visando imple
mentar, por intermédio do Centro de

Desenvolvimento da Administração 
Pública (Cedam), ações de treinamen
to e desenvolvimento de recursos hu
manos destinadas a aperfeiçoar diri
gentes e técnicos da administração 
pública federal no Nordeste.

As ações de treinamento objetivam 
a melhoria no exercício das funções 
de gestão, buscando maior produti
vidade e eficiência no planejamento 
e execução de programas e projetos 
públicos. A proposta de trabalho con
junto com a Sudene prevê a realiza
ção do Programa Integrado de Ges
tão (Prima), voltado para o aperfei
çoamento de dirigentes públicos.

Na fase inicial, o Cedam realizará 
o Prima em Recife e Natal. O curso 
de Recife acontecerá no período de 21 
de novembro a 9 de dezembro. Já o 
curso de Natal será em abril de 1989, 
já  fazendo parte do calendário de cur
sos do Cedam.

As vagas desses cursos serão des
tinadas prioritariamente aos servido
res federais lotados nas várias secre
tarias do Nordeste. Para garantir a 
execução de uma ação verdadeira
mente integrada, os cursos também 
poderão atender aos servidores dos 
sistemas estaduais de planejamento.

nota progresso
O ministro substituto do Tribunal 

de Contas da União (TCU), Lincoln 
Magalhães da Rocha, enviou corres
pondência à Funcep enfatizando a 
importância da instalação do Curso 
de Especialistas em Políticas Públicas 
e Gestão Governamental da Escola 
Nacional de Administração Pública 
(Enap), dia 11 de agosto.

Lincoln Magalhães afirm a que a 
criação da Enap representa passo im
portante na implementação da Refor
ma Administrativa proposta pelo Mi
nistro Aluízio Alves em setembro de 
1986. Segundo ele, “a nova escola 
nasce adaptada à realidade brasilei
ra” e ofereceu, quando da seleção da 
primeira turma, oportunidades iguais 
aos servidores públicos e à clientela 
externa.

O ministro substituto do TCU diz 
ainda que “os idealizadores da Enap 
tiveram o bom senso de manter tra
dicionais e eficientes escolas já  em 
funcionamento, como o Instituto Rio 
Branco, a Escola de Administração 
Fazendária, a Academia Nacional de 
Polícia, a Escola Nacional de Infor
mações e a Escola Superior de Admi
nistração Postal”.

Cedam treina o 
servidor público
O Centro de Desenvolvimento da 

Administração Pública (Cedam), que 
integra a estrutura da Funcep, conti
nua desenvolvendo atividades especí
ficas da área de recursos humanos 
através da sua “Programação Básica 
de Treinamento”, visando ao aperfei
çoamento, à especialização e recicla
gem dos servidores civis e federais, no 
nível gerencial e técnico-operacional.

No nível gerencial o Cedam reali
zou Seminários de Planejamento Es
tratégico nas regiões Norte, Nordeste 
e Sul do país, quando as instituições 
participantes debateram sobre a ne
cessidade do planejamento integrado, 
renovador e dinâmico.

Para expor, examinar e debater ex
periências inovadoras de reforma e 
modernização administrativa o Ce
dam promoveu, no segundo semestre 
deste ano, dois grandes encontros em 
Recife e em Goiânia. Participaram 
dos encontros os secretários de Ad
ministração dos Estados do Nordes
te e Centro-Oeste, gerentes, técnicos 
e assessores da administração públi
ca e privada. Além da participação do 
secretário-geral da Sedap, Gileno Fer
nandes Marcelino, como palestrante, 
o Ministro Aluízio Alves encerrou o 
encontro de G oiânia com um a pales
tra sobre “As mudanças adm inistra
tivas para um a nova Federação”.
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O Cedam também realizou Semi

nários de Atualização Administrati
va para analisar, debater e avaliar 
questões ligadas ao desempenho ge
rencial no setor público. Esses semi
nários foram voltados para a cliente
la de Direção e Assessoramento Su
perior das administrações públicas fe
deral, estadual e municipal.

Para as chefias de nível operacio
nal foi executado Curso de Atualiza
ção Gerencial para melhorar o desem
penho de atividades na organização. 
A metodologia compreendeu a prepa
ração de monitores e o repasse do ma
terial às chefias operacionais das ins
tituições. Esse programa foi desenvol
vimento em Teresina, Natal, Belém, 
Salvador e em Brasília.

Também em Manaus o Cedam rea
lizou o evento denom inado “Gerên
cias Públicas” para dirigentes e asses
sores de instituições dos três níveis da 
administração pública. Para discutir 
a integração entre as áreas de infor
mática e métodos foi desenvolvido o 
“Seminário sobre Organização, Mé
todos e Inform ática”.

O Centro de Desenvolvimento da 
Administração Pública está desenvol
vendo, ainda, o Programa Integrado 
de Gestão (Prima), que foi criado pe
lo professor Paul Émond (da Ecole 
Nationale d’Administration Publique 
— Ena) junto  aos funcionários da 
Funcep e para servidores de institui
ções públicas federais. No nível 
técnico-operacional estão sendo de
senvolvidos cursos na área de infor
mática e apoio administrativo.

Informatização 
ajuda democracia
A inform atização das organiza

ções públicas contribuirá, decisiva
mente, para a democratização da in
formação tanto no ambiente interno 
da adm inistração pública quanto no 
atendim ento da clientela externa. A 
Funcep, por intermédio do Cedam 
(Centro de Desenvolvimento da Ad
ministração Pública), está formando 
quadros com a consciência aberta pa
ra a compreensão de que quanto mais 
informatizada uma unidade de traba
lho do setor público, mais dem ocrá
tica, interna e externamente, ela se 
tornará.
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É com esse propósito que.Q Cedam 
oferece cursos na área de informáti
ca, procurando atingir três níveis: cur
sos de longa duração; cursos de mé
dia duração (Programação de Com
putadores e Linguagens Avançadas); 
e cursos de curta duração (programas 
voltados para o atendimento de de
mandas específicas das organizações 
públicas).

Pesquisa da DEP 
traçará perfil

A Diretoria de Estudos e Pesqui
sas (DEP) da Funcep está realizando 
uma pesquisa “A Elite Administrati
va da Administração Pública Federal 
Brasileira”, cujo objetivo é identificar 
o perfil do adm inistrador público.

A primeira parte do trabalho cons
tou de um levantamento que identi
ficou 6.668 administradores públicos 
que foram subdivididos em estratos, 
por ministério, Estado, cargo de di
reção e assessoramento e nível (de 01 
a 05).

A coleta de dados está sendo rea
lizada em quase todos os Estados da 
Federação e o instrumento utilizado 
é um questionário que abrange várias 
informações do administrador públi
co brasileiro, desde dados pessoais, 
como nível de escolaridade, fexperiên- 
cia profissional, até sua experiência 
funcional em termos de prática geren
cial administrativa etc.

O término do relatório da pesqui
sa está previsto para o início do pró
ximo ano.

Concurso termina 
com 20 inscritos

Ao término das inscrições, no iní
cio de outubro, o VII Concurso de 
Monografias promovido pela Funda
ção Centro de Formação do Servidor 
Público (FUNCEP) alcançou o nú
mero de 20 títulos inscritos, em qua
tro áreas distintas: Serviçõ Público 
(10), Administração Pública (4), Re
cursos Hum anos (5) e Política (1). Os 
Estados do Sul e Sudeste tiveram par
ticipação mais expressiva, inscreven
do 11 monografias. O Distrito Fede
ral concorrerá com sete e o Nordeste 
com duas.

O VII Concurso de Monografias

sobre Serviço Público teve sua regu
lamentação publicada no Diário Ofi
cial de 24 de março deste ano e pre
miará o melhor trabalho com 140 
OTNs, além de atribuir duas menções 
honrosas. A avaliação das m onogra
fias será feita por uma equipe de alto 
nível, composta dos seguintes profis
sionais: João Batista Pinheiro Cabral, 
doutor em História pela Universida
de de Nashiville (EUA) e diretor de 
Estágio da Escola Nacional de Admi
nistração Pública — ENAP; Ticiano 
Duarte, delegado do Ministério do 
Trabalho no Rio Grande do Norte; e 
Jorge Fernando Valente de Pinho, 
professor da Universidade de Brasí
lia com doutorado em Psicologia das 
Organizações pela Universidade de 
Barcelona (Espanha).

A divulgação do evento contou 
com 4 mil folders e 1 mil cartazes, 
além de mala direta e da cooperação 
de nossos colegas da Funcep que se 
encarregaram de divulgar o concur
so quando viajavam a serviço pelos 
Estados. A mala direta alcançou 
aproximadamente 1 mil endereços em 
todo o País, com prioridade para os 
órgãos de Administração Federal e 
dos Estados. Foram contatados tam 
bém os centros de treinamento e os 
cursos de pós-graduação de universi
dades e entidades de ensino superior. 
A organização é de responsabilidade 
da Diretoria de Estudos e Pesquisas.

O resultado e a premiação do VII 
Concurso Nacional sobre M„.iogra- 
fias sobre Serviço Público deverá ser 
realizada na sede da Funcep, em Bra
sília, no início de dezembro. Na oca
sião será lançado o VIII Concurso, 
para 89.
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