
Programa de Mestrado 

A Escola Nacional de Administração Pública (Enap), em seu 
Plano de Desenvolvimento Institucional 2015-2019, traz em seus 
pressupostos político-pedagógicos e institucionais a concepção 
de que governar em um contexto democrático implica a capacidade 
de incorporar e processar interesses e demandas amplamente 
diversificados, compartilhando poder e responsabilidade com 
a sociedade e os usuários dos serviços públicos, tanto nos 
momentos de escolha das prioridades e estratégias quanto no 
acompanhamento e na avaliação da ação pública.

Diante deste contexto, os mestrados ofertados pela Enap  
apresentam-se como uma alternativa para dotar a Administração 
Pública Federal de competências técnico-políticas de gestão, por 
meio da formação de agentes públicos para um alto desempenho 
em funções estratégicas no Estado brasileiro.

A Enap oferta desde 2017 programas de pós-graduação stricto 
sensu, com o objetivo de formar líderes no setor público 
capazes de desenvolver e disseminar conhecimentos técnicos e 
científicos a respeito das políticas públicas implementadas pelo 

Estado brasileiro. Os programas institucionais de pós-graduação 
da Enap são avaliados pela CAPES,  regulamentados pelo MEC, 
oferecendo conhecimentos de fronteira sobre a gestão de 
políticas públicas e desenvolvendo capacidades analíticas e de 
gestão para a promoção do desenvolvimento econômico, social 
e político do Brasil.

 Coordenação-Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu  
 E-mail: mestrado@enap.gov.br
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Mestrado Profissional em Governança e 
Desenvolvimento 

O Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento é um 
curso voltado para a produção de conhecimento de fronteira sobre o 
processo de governança do Estado e a produção de políticas públicas 
voltadas ao desenvolvimento nacional. Sua área de concentração é 
Estado, Desenvolvimento e Políticas Públicas, estabelecendo uma 
estrutura de disciplinas e linhas de pesquisa baseadas na produção 
de capacidades de governo no contexto político e institucional mais 
abrangente dos projetos de desenvolvimento. 

A integração dessas dimensões orienta a produção acadêmica 
em torno de temáticas e abordagens apropriadas para a 
profissionalização da gestão pública e promoção de intervenções 
estratégicas em todo o processo das políticas públicas e na 
governança do Estado, contribuindo para uma atuação mais 
coerente e efetiva do governo em contextos democráticos. 

Linhas de pesquisa

Governo, Desenvolvimento e Inovação

Trata do desenvolvimento de investigações sistemáticas a respeito 
do governo e de seus mecanismos de gestão, tendo em vista a 
promoção do desenvolvimento social, político e econômico e sua 

relação com os regimes políticos democráticos. As investigações 
dessa linha de pesquisa buscam centrar esforços na promoção 
da governança, oferecendo reflexões a respeito dos seguintes 
temas: elementos para a discussão de uma agenda nacional 
de desenvolvimento; as capacidades do Estado e da burocracia 
estatal para promover o desenvolvimento; os mecanismos de 
governança democrática; inovação no setor público, com foco na 
produção de serviços voltados para o cidadão.

Planejamento, Processos de Governança e Políticas Públicas

Trata do desenvolvimento de capacidades para a produção 
de planejamento nos processos de gestão pública, tendo 
em vista políticas públicas inovadoras que produzam o valor 
público do desenvolvimento social, político e econômico. As 
investigações produzidas nessa linha de pesquisa têm foco no 
esforço de compreender e analisar as políticas públicas a partir 
da capacidade de líderes, com o objetivo de formar decisões 
estratégicas e inovadoras; formulação e design de políticas; 
promoção da transparência, accountability e compliance. 
Compreende-se os processos de governança como meios 
institucionais para a construção de soluções de problemas 
públicos, tendo em vista princípios e valores públicos que dirijam 
a ação estatal na sociedade. 
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Estrutura curricular

O Mestrado Profissional em Governança e Desenvolvimento 
é constituído por disciplinas obrigatórias e optativas, visando 
à construção de competências técnicas e políticas para a 
resolução de problemas do setor público, segundo metodologias 
de ensino direcionadas para a aplicação e pesquisa. 

26 10 25
créditos em 
disciplinas 

 (390 horas)

créditos dissertação / 
projeto de intervenção 

(150 horas)

vagas por 
seleção

Corpo docente

• Andrea de Faria Barros Andrade • José Celso Pereira Cardoso Junior

• Ciro Campos Christo Fernandes • Luciana de Barros Jaccoud

• Clóvis Henrique Leite de Souza • Mauro Santos Silva

• Daniel de Aquino Ximenes • Michelle Morais Sá e Silva

• Esther Dweck • Natália Massaco Koga

• Fernando Filgueiras • Paulo de Martino Jannuzzi

• Flavio Cireno Fernandes (colab.) • Pedro Lucas de Moura Palotti

• Francisco Gaetani • Regina Luna Santos de Souza

• Ian Ramalho Guerriero • Roberto Rocha Coelho Pires

Disciplinas obrigatórias:

Análise de Políticas Públicas
Dissertação 
Estratégias Comparadas de Desenvolvimento
Finanças Públicas, Alocação Orçamentária e Agregação de Valor
Metodologia de Pesquisa
O Debate Contemporâneo sobre Gestão Pública e Governança
Seminário de Pesquisa
Sistema Político Brasileiro

Disciplinas optativas

Brasil Contemporâneo e Políticas de Desenvolvimento
Coordenação Governamental
Desenvolvimento Social
Diversidade e Políticas Públicas
Gestão de Riscos no Setor Público
Governança Democrática e Participação Social
Governança e Desenvolvimento Sustentável
Governo Eletrônico e Gestão Pública
Liderança e Inovação no Setor Público
Métodos Qualitativos
Métodos Quantitativos
Monitoramento e Avaliação de Políticas Públicas
Planejamento Estratégico em Contexto Democrático
Poder Global e Cooperação Internacional para o Desenvolvimento
Políticas de Infraestrutura e Instrumentos de Implementação
Prospecção e Construção de Cenários
Tópicos Especiais I
Tópicos Especiais II
Transparência, accountability e Controle
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Mestrado Profissional em Avaliação e 
Monitoramento de Políticas Públicas

O Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de 
Políticas Públicas é curso voltado para a produção e gestão de 
avaliações a respeito de todo o processo das políticas públicas. 
O curso centra-se em metodologias de avaliação – quantitativas 
e qualitativas – e em práticas e processos de gestão da avaliação 
dentro das organizações públicas. 

O objetivo é produzir e aprimorar as capacidades do Estado para 
a produção e gestão da avaliação de políticas públicas, tendo 
em vista as diversas metodologias e técnicas para a produção 
de conhecimento sobre o impacto, processo e decisões 
relacionados a políticas. 

As duas dimensões que compõem o Mestrado Profissional em 
Avaliação e Monitoramento de Políticas Públicas englobam 
a produção e a gestão da avaliação. Sobre a produção, o 
discente será habilitado para o uso de técnicas e metodologias 
de avaliação, de forma a produzir evidências sólidas sobre o 
processo das políticas públicas. Sobre a gestão da avaliação, o 
discente será habilitado a estruturar a governança da avaliação, 
a comunicar os achados de estudos avaliativos e promover 
integridade da avaliação e dos sistemas de monitoramento. 

Linhas de pesquisa

Governança dos Sistemas, Modelos e Práticas de Avaliação 
de Políticas Públicas

A prática do monitoramento e avaliação de políticas públicas 
ocorre em diferentes modelagens relacionadas a objetivos 
diferenciados de acordo com a política pública. Esta linha de 
pesquisa se dedica à pesquisa e desenvolvimento dos modelos 
de avaliação e monitoramento, problemas de políticas públicas 
e construção de marcos e planejamento de avaliação. Esta 
linha de pesquisa trata, também, da governança de sistemas 
de avaliação, tendo em vista sua estruturação institucional e 
processos de gestão inerentes ao planejamento da avaliação.

Métodos de Avaliação, Métodos de Pesquisa

A prática do monitoramento e avaliação de políticas públicas 
requer a construção de capacidades técnicas, métodos de 
pesquisa e saberes científicos voltados para a construção de 
conhecimento sobre políticas públicas. Nesse sentido, esta linha 
de pesquisa procura o desenvolvimento de métodos de avaliação 
e o domínio e uso de técnicas quantitativas e qualitativas 
voltadas para a análise de dados, construção de indicadores e 
conhecimento sobre políticas públicas. Esta linha de pesquisa 
busca, também, o debate e o fortalecimento sobre construção 
de evidências a respeito de políticas públicas, de modo a 
convergir essas técnicas e métodos de pesquisa em avaliação 
em conhecimento aplicado para a formulação e implementação 
de políticas públicas.
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Estrutura curricular

O Mestrado Profissional em Avaliação e Monitoramento de 
Políticas Públicas é constituído por disciplinas obrigatórias e 
optativas, visando à construção de competências técnicas e 
de gestão para a construção de capacidades de avaliação do 
Estado, segundo metodologias de ensino direcionadas para a 
aplicação e pesquisa. 

24 10 20
créditos em 
disciplinas 
(360 horas)

créditos dissertação / 
projeto de intervenção 

(150 horas)

vagas por 
seleção

Corpo docente

• Antônio Claret Campo Filho • Mauro Borges Lemos

• Armando Amorim Simões
• Pedro Herculano Guimarães 
Ferreira de Souza

• Eduardo Luiz Gonçalves Rios Neto
• Roberto Wagner da Silva 
Rodrigues

• Fernando Filgueiras • Romulo Paes de Sousa

• Flávia Chein Feres • Rosana de Freitas Boullosa

• Flávio Cireno Fernandes • Vitor Azevedo Pereira

• Luis Henrique da Silva de Paiva

Disciplinas obrigatórias

Análise de Políticas Públicas
Desenho, implementação e gestão de sistemas de monitoramento 
e avaliação
Fundamentos de Avaliação e Monitoramento de Políticas 
Públicas
Indicadores em Políticas Públicas
Métodos Qualitativos
Métodos Quantitativos I
Seminários de Pesquisa
Uso e Disseminação de Estudos Avaliativos

Disciplinas optativas

Análise de Custo e Efetividade
Análise de Dados Espaciais
Análise de Dados: Big Data
Avaliação de Impacto
Avaliação em Política Econômica
Avaliação em Políticas de Educação
Avaliação em Políticas de Infraestrutura
Avaliação em Políticas de Saúde
Avaliação em Políticas Sociais
Ciências Comportamentais Aplicadas às Políticas Públicas
Métodos de Coleta de Dados
Métodos Quantitativos II
Métodos Quantitativos III
Sistemas de avaliação e monitoramento em perspectiva 
comparada
Técnicas de Monitoramento de Políticas Públicas
Tópicos Avançados em Avaliação de Políticas Públicas I
Tópicos Avançados em Avaliação de Políticas Públicas II
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